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

Núm.19

Acta de la sessió ordinària del dia 4 d’octubre de 2007.
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 4
d’octubre de 2007, sota la Presidència de l'Alcalde Santiago
Vila Vicente es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple:
Pere Casellas Borrell, Maria Antònia Bonany Pagès, José Luís
Yécora Romero, Albert Ollé Sangenís, Isabel Pineda Llauró,
Pere
Pujulà
Comajuan,
Richard
Elelman,
Yolanda
Milán
Peñalver, Joaquim Ferrer Sala, Joaquim Felip Gayolà, Núria
Navarro Hurtado, Ciro Llueca Fonollosa, Francesc Canet Coma,
Mireia Mata Solsona, Miquel Solé Soler, Xavier Besora
Causadias, Olga Carbonell Sabartés, Joan Antoni Bertran Soler
i Diego Borrego Torres, amb assistència del secretari
general, Fernando González Cebrián, i de l'interventor,
Carles Pigem Ramis, per tal de fer la sessió ordinària en
primera convocatòria.
Excuse la seva absència el senyor Juan Casas Luís.
A les vint hores i cinc minuts, el President declara
oberta la sessió.
---- 1. S'aproven sense rectificacions les actes de les
sessions anteriors, ordinàries, realitzades el dia 26 de
juliol i el dia 6 de setembre d'aquest any que van ser
repartides amb la convocatòria.
----2. Ajuntament: Es ratifica la inclusió del punt número 3
de l’ordre del dia de la sessió. La Presidència procedeix a
la lectura de la proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar
per unanimitat:
“Els articles 13.6 i 31.2 del Reglament orgànic
municipal estableixen la possibilitat que l'alcalde, per
raons d'urgència degudament motivada, pugui incloure en
l'ordre del dia de les sessions assumptes sobre els quals la
comissió informativa respectiva no hagi informat prèviament,
amb l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre
aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió
en l'ordre del dia. Com a punt 3 de l'ordre del dia de la
sessió ordinària convocada per a les vint hores del dijous
dia 4 d’octubre de 2007 consta el titulat “Proposta relativa
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a determinar els càrrecs que es desenvoluparan en règim de
dedicació exclusiva i parcial”. La urgència de la inclusió
d'aquest punt a l'ordre del dia està motivada per poder tirar
endavant les tasques del nou govern municipal. Per tot això,
l'Alcaldia Presidència, en virtut d'allò exposat més amunt,
proposa que s'adopti l'acord següent: Únic. Ratificar la
inclusió del punt al qual s'ha fet referència més amunt a
l'ordre del dia de la sessió ordinària abans esmentada.”
----3. Ajuntament: Es determinen els càrrecs que es
desenvoluparan en règim de dedicació exclusiva i parcial. La
Presidència procedeix a la lectura de la proposta següent:
“El Ple de l’Ajuntament, el dia 5 de juliol de 2007, va
determinar els càrrecs que a desenvolupar en règim de
dedicació exclusiva i parcial. Es considera adient modificar
els càrrecs a desenvolupar en règim de dedicació exclusiva i
parcial. Vist el que disposen l'article 166 del Text Refós de
la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya que va
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases de règim local, els articles 117, 118 i 119 del
Reglament orgànic municipal i l’article 13 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, l'Alcaldia Presidència proposa que s'adoptin els
acords següents: 1. Revocar l’acord del Ple de l’Ajuntament
de 5 de juliol de 2007 abans esmentat. 2n. Determinar que els
càrrecs que es desenvoluparan en règim de dedicació
exclusiva, establint com a retribució la de catorze pagues
anuals per l’import que per a cada cas s’indica, siguin els
següents: A. Un Director o Directora de serveis. 3.265,78
euros bruts. B. Un Director o Directora d’àrea. 3.265,78
euros bruts. 2n. Determinar que els càrrecs que es
desenvoluparan en règim de dedicació parcial de vint hores
setmanals, establint com a retribució la de catorze pagues
anuals per l’import que s’indica, siguin els següents: A. Un
o una Tinent d’Alcalde.
2.715,35
euros
bruts.
B.
Cinc
Directors o Directores de serveis. 2.164,92 euros bruts. 3r.
Actualitzar
anualment
aquestes
quantitats
d'acord
amb
l'increment previst a la Llei de Pressupostos de l'Estat per
a les retribucions dels empleats de l'Administració Pública.
4t. Autoritzar l'Alcaldia Presidència perquè realitzi tants
actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords
anteriors.”
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Seguidament, intervé la senyora Mata Solsona que diu que
el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya no
considera adients aquestes mesures; que l’equip de govern
s’amplia de forma notable; que també s’amplia la seva
capacitat de treball i que això no ha d’equivaler a que es
passi de dues dedicacions exclusives i dues parcials a dues
exclusives i sis parcials; que el fet que hi hagi més
persones treballant no necessariament ha d’implicar que hi
hagi més persones cobrant; que les dedicacions exclusives
passen de significar 10.000 euros a 20.000 euros i que al
final del mandat implicaran uns 1.617.000 euros; que són molt
diners per a l’Ajuntament i que es paguen entre tots; que
creu que tindran repercusions en el pressupost municipal i
que considera que no és adient donar suport a aquests
increments.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego
Torres que diu que el dia 5 de juliol de 2007 el grup Popular
va donar suport a l’aprovació de la proposta de dedicacions;
que l’equip de govern estava format per set membres amb una
acumulació d’àrees i que ara es passa de set a tretze membres
dins l’equip de govern; que creu que les dedicacions
exclusives no són en absolut necessàries perquè hi ha hagut
una reducció d’àrees; que les sis dedicacions parcials només
es poden qualificar com a un escàndol; que no sap quina
imatge es dóna al ciutadà; que cal preguntar a l’equip de
govern si sap el que cobra un treballador; que actualment
està cobrant la meitat del que cobrarà un regidor amb
dedicació parcial fent vint hores a la setmana; que després
hi ha queixes que la gent no va a votar; que si sobren diners
s’haurien de donar les gràcies al senyor Enric Macau que va
baixar el deute de l’Ajuntament, però que això no vol dir que
s’hagin de despilfarrar els diners; que el públic assistent
ha de saber que el mes de desembre el regidor que cobri menys
cobrarà 4.329,84 euros i els de dedicacions exclusives més de
6.000 euros, és a dir, més d’un milió de les antigues
pessetes; que quan es digui que no hi ha diners per a algun
projecte de ciutat se’n recordaran d’aquests sous; que les
paraules de que era un pacte per la ciutat han quedat buides;
que ha estat un pacte per la ciutat per emplenar algunes
butxaques i que el seu vot serà negatiu.
Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu
que vol agrair el to de la intervenció de la senyora Mata;
que pot arribar a compartir la seva preocupació; que
l’emplaça d’aquí a tres anys; que el govern vol presentar
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resultats per a la ciutat i que
serà el moment de valorar
aquesta qüestió; que entén la preocupació, però que s’ha de
mirar endavant i fer una valoració de la feina feta; que per
poder tranquilitzar els ciutadans vol exposar unes dades
comparatives amb ajuntaments com Vic, Cardedeu i Castellò
d’Empúries, tots ells de diferent color, també d’Esquerra
Republicana; que la ràtio per habitant, segons el número de
regidors i el que va destinat a retribucions dels càrrecs
electes, és de 7,9 a Figueres, 13,80 a Vic, 11,52 a Cardedeu
i 12,77 Castellò d’Empúries; que aquest ajuntament continua
essent molt auster; que no és el moment de debatre això i que
d’aquí a tres anys tots podran parlar de resultats i veure si
la ciutat ha fet una bona inversió en aquest sentit.
A continuacuó, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que agraiex al senyor Casellas la seva intervenció;
que es tindrà temps per endavant per anar fent valoracions;
que a part de la valoració econòmica també s’haurien de
plantejar ara i al final dels tres anys si realment un
ajuntament amb tretze regidors al govern necessita tantes
dedicacions; que el senyor Casellas en el primer govern
d’aquest Ajuntament, quan només eren set regidors, va dir que
hi havia algunes dedicacions més comprensibles que d’altres;
que va voler dir que hi havia alguna dedicació parcial que es
justificava poc; que no ho va dir amb aquestes paraules, però
que es va entendre molt bé; que ara, analitzant les
dedicacions que hi ha, fa l’efecte que en alguns casos el que
s’ha fet és mantenir determinats suports en cartells
electorals i que en altres casos sembla que s’han resolt
situacions laborals personals; que tot és molt legítim; que
no s’esta discutint de legitimitat, sinó que s’estan
discutint altres coses; que això és el que pensa Esquerra
Republicana; que també ho pensa gent que està asseguda en el
consistori; que ho han dit i que potser ara ho estan pensant,
però que lògicament no ho diran en aquest moment; que també
hi ha gent que es troba entre el públic que segur que ho
pensa i que coincideix que si es mantenia un criteri fa dos
mesos es plantegessin de manternir-los per molt que dolgui
que aquestes coses es diguin en una sala de plens; que s’ha
limitat a continuar un determinat element de reflexió que el
senyor Casellas va ser el primer d’obrir i que abans el
senyor Casellas no era “ni art ni part” i que ara és “art i
part” de la mateixa pel.lícula.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que vol
precisar una dada que podria confondre a la ciutadana; que
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des del punt de vista quantitatiu s’ha parlat d’1.000.000
euros i que el cost de les dedicacions suposarà
un import
total a final d’any de 281.000 euros que és una quarta part
del què s’ha dit; que són les dades presentades i que són
significativament diferents; que per la presidència és molt
important haver tancat un període de cinc anys sense tenir un
govern fort i estable que pugués tirar tot el programa i
projecte de govern que es té plantejat; que han d’estar
segurs que aquests regidors rendiran molt per sobre de les
quantitats que s’han plantejat; que són unes quantitats que
no són ni comparables amb el que ens aquests moments estan
cobrant alcaldes de Castelló d’Empúries, Vic o Cardedeu o
presidents de la Diputació de Girona i que són sous realment
desproporcionats per l’activitat que han de dur a terme; que
com a una ciutat de 42.000 habitants es continua estant a la
cua des del punt de vista del volum de la retribució
econòmica que es paga als electes i des del punt de vista del
conjunt d’electes que han abandonat la seva feina per
dedicar-se amb dedicació completa o parcial a tirar endavant
l’acció de govern; que les dues intervencions que s’han fet
des dels grups Popular i d’Esquerra se situen en el terreny
extremista i que no és de rebut que amb els números que es
presenten es plantegin així.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació la proposta abans transcrita. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els
tretze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente,
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca
Fonollosa; i en contra els set membres de l’Ajuntament
següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora
Causadias, Carbonell Sabartés, Bertran Soler i Borrego
Torres.
----4. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret del
dia 9 de juliol de 2007 pel qual es va sol.licitar
l’atorgament d’una subvenció al Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa i a la Direcció General de Turisme de
la Generalitat de Catalunya. La Presidència procedeix a la
lectura del decret següent el qual s’ACORDA de ratificar per
unanimitat:
“La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d'Innovació, Universitats i Empresa i la Direcció General de
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Turisme, ha convocat amb l'Ordre IUE/189/2007, de 29 de maig,
la
concessió
d'incentius
en
l'àmbit
del
Pla
de
desenvolupament turístic. Atès que l'Ajuntament de Figueres
disposa d'una oficina de turisme i vist que en la
convocatòria esmentada hi figura el concepte P5-Creació i
modernització d'oficines de turisme, interessa, doncs,
participar-hi. Atès que entre els requisits de participació
hi figura l'atorgament d'una autorització al Departament
d'Innovació, Universitats i Empresa per tal que poguin
efectuar les consultes necessàries amb l'Agència estatal
d'administració tributària a efectes de comprovació dels
requisits (estar al corrent de les obligacions tributàries),
aquesta Alcaldia Presidència resol: 1r. Sol.licitar a la
Generalitat
de
Catalunya,
mitjançant
el
Departament
d'Innovació, Universitats i Empresa i la Direcció General de
Turisme,
l'atorgament
d'una
subvenció,
segons
l'Ordre
IUE/189/2007, de 29 de maig, pel concepte P5-Creació i
modernització d'oficines de turisme. 2n. Autoritzar al
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, de la
Generalitat
de
Catalunya,
a
efectuar
les
consultes
necessàries amb l'Agència estatal d'administració tributària
per la comprovació d'estar al corrent de les nostres
obligacions tributàries."
----5. Personal: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat del decret del dia 27 d’agost de 2007 pel qual es
van contractar per via d’urgència dues educadores per al
Centre municipal d’educació infantil Els Pins. 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 per la
directora del Centre
Municipal d'Educació Infantil segons el qual es desprèn la
urgència de la contractació en règim laboral temporal de
dues educadores, una d'elles
per a cobrir les necessitats
del servei de menjador del Bon Pastor i
una altra per a
cobrir el terç de jornada de l'educadora Núria Sampol Oliva i
proposa la contractació de la Sra. Eva Romans Pérez
com a
educadora a jornada completa i la de la Sra. Ruth Casellas
Bestué per un terç de la jornada. Vist que hi ha una llista
d'espera d'educadores vigent i que no hi ha ningú disponible
en aquest moment i és urgent realitzar les esmentades
contractacions. Vist que abans de l'inici del curs escolar no
hi ha temps material per efectuar una convocatòria pública;
Vist l'article 291 del Text refós de la llei municipal i de
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règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret
legislatiu de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28
d'abril;
Vist que d'acord amb l'informe emès
per la
Directora del Centre Municipal d'educació infantil els Pins
aquests llocs poden ésser ocupats per les Sres. Eva Romans
Pérez i Ruth Casellas Bestué, l'Alcaldia Presidència resol:
1r.Contractar per via d'urgència la Sra. Eva Romans Pérez
com a educadora a jornada completa des del dia 5 de setembre
de 2007 fins
que finalitzi el primer trimestre del curs
escolar 2007-2008. El tipus de contracte a aplicar és en
règim laboral temporal per obra i servei determinat. El sou
és de 1.666,90 euros bruts al mes; dels quals 704,05
corresponen al sou base; 477,45 al complement de destinació i
485,40 al complement específic. 2n. Contractar des del dia 5
de setembre de 2007 i fins que finalitzi el primer trimestre
del curs escolar 2007-2008 la Sra. Ruth Casellas Bestué com a
educadora als efectes de substituir el terç de jornada de la
Sra. Núria Sampol Oliva a raó de 12:30 hores setmanals, amb
un sou de 549,67 euros bruts al mes. 3r. Determinar que
durant el primer trimestre escolar es prepari un convocatòria
per a la creació d'una borsa de treball per a possibles
contractacions en règim laboral temporal d'educadores per la
Llar d'Infants muncipal. 4t. Donar compte d'aquest decret al
proper Ple municipal que es faci.”
----6. Urbanisme: Es ratifica el decret del dia 3 de setembre
de 2007 pel qual es va resoldre adherir-se al manifest del
compromís de redacció de la Carta de Paisatge de l’Alt
Empordà. La Presidència procedeix a la lectura del decret
següent el qual s’ACORDA de ratificar per unanimitat:
“Vist que en data 5 de febrer de 2007 el Consell
Comarcal va entrar un escrit amb registre d’entrada núm. 2259
en el qual notificava que el seu Ple en sessió de data 15 de
gener de 2007 va adoptar l’acord d’aprovar el Manifest del
compromís de redacció de la Carta de Paisatge de l’Alt
Empordà; Vist l’informe emès pel geògraf de l’Àrea de
Planejament i Espai Públic en data 8 de maig de 2007, el qual
diu el següent: “INFORME TÈCNIC EN RELACIÓ A L’ADHESIÓ A
L’INTERÈS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ PER A INICIAR
LA REDACCIÓ DE LA CARTA DEL PAISATGE DE L’ALT EMPORDÀ”.
Antecedents En data 5 de febrer de 2007 i amb registre
d’entrada núm. 0002259, l’Ajuntament de Figueres va rebre el
document de notificació de l’acord adoptat pel Ple del
Consell Comarcal, en sessió del 15 de gener de 2007, sobre
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“El Manifest de compromís de redacció de la carta del
paisatge de l’Alt Empordà”. Segons aquest acord, el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà demana als agents públics, privats
i socials de la comarca que s’adhereixin a l’interès del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a iniciar la redacció
de la Carta del Paisatge. En aquest sentit, cal recordar que
el Parlament de Catalunya, en la sessió del 14 de desembre
del 2000, va adherir-se al Conveni Europeu del Paisatge i que
es va aprovar la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i
ordenació del paisatge així com el Decret 343/2006, de 19 de
setembre,
que
la
regula.
L’objectiu
que
persegueix
l’esmentada Llei i l’esmentat Decret són el reconeixement,
protecció, gestió i ordenació del paisatge a fi de preservar
els seus valors naturals, patrimonials,culturals, socials i
econòmics en un marc de desenvolupament sostenible. Des
d’aquesta perspectiva i donat l’interès que té per a la
ciutat de Figueres la redacció de la Carta del Paisatge de
l’Alt Empordà, es considera adient adherir-se
a l’interès
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a iniciar la
redacció de la Carta del Paisatge de l’Alt Empordà.”; Vist
que en data 9 d’agost de 2007, es requereix que novament es
procedeixi a la signatura de l’adhesió al manifest del
compromís de redacció de la Carta del Paisatge de l’Alt
Empordà; Atès el que disposa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de
protecció, gestió i ordenació del paisaige; L'Alcaldia
Presidència, RESOL: 1r.- Adherir-se amb la voluntat de
participació al manifest del compromís de redacció de la
Carta de Paisatge de l’Alt Empordà. 2n.- Sotmetre a la
ratificació del Ple Municipal el present acord. 3r.Notificar la present resolució al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.”
----7. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat del decret del dia 6 de setembre de 2007 pel qual
es va nomenar Ferran Costa Gou com a alcalde de barri i
president del Consell Municipal de Vilatenim. La Presidència
en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent:
“L’article 102 del Reglament Orgànic Municipal estableix
com a competència de l’Alcalde de Figueres el nomenament de
l’Alcalde de barri i president del Consell Municipal de
Vilatenim. Per tot això, aquesta Alcaldia Presidència ha
resolt: Nomenar Ferran Costa Gou com alcalde de barri i
president del Consell Municipal de Vilatenim.”
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----8. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat del decret del dia 14 de setembre de 2007 pel qual
es van efectuar delegacions en favor del regidor Albert Ollé
Sangenís. La Presidència en fa lectura i el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat
del decret següent:
“Vist el que disposen l'article 21 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article
56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, l'article 62 del Reglament orgànic municipal i
l'article 43 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aquesta Alcaldia
Presidència resol: 1r. Delegar en el Sr. Albert Ollé
Sangenís, regidor membre de la Junta de govern local, totes
les facultats de titularitat de l'Alcaldia, fins i tot la de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers,
sobre la matèria següent: Expedients sobre responsabilitat
patrimonial de l’Ajuntament.”
----9. Urbanisme: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat
del dia 17 de setembre de 2007 pel qual es va
resoldre comparèixer en el tràmit d’elaboració del Pla
Director urbanístic del sistema urbà de Figueres. La
Presidència procedeix a la lectura del decret següent:
“La Junta de Govern Local, en sessió del dia 22 de maig
de 2007, va adoptar l’acord de comparèixer en el període de
suggeriments a l’Avanç del Pla Director Urbanístic del
Sistema Urbà de Figueres, tramès el 19 de febrer de 2007. Amb
posterioritat, amb escrit de 5 de juliol el Secretari de
Planificació
Territorial
del
Departament
de
Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
possibilita d’ampliar les aportacions fetes fins ara. Per
l’anterior i vist l’informe tècnic de 20 d’agost i l’informe
jurídic,
i de conformitat amb el preveu l’article 81 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’urbanisme, aquesta alcaldia
presidència, ha resolt: PRIMER.Comparèixer en el tràmit
d’elaboració del Pla Director urbanístic del sistema urbà de
Figueres, i ampliar els suggeriments ja formulats per a acord
adoptat per de la Junta de Govern Local del dia 22 de maig
d’enguany, amb la incorporació dels suggeriments i precisions
següents:
Corona Nord: 1. El document proposa la redacció
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del Pla especial del Castell de Figueres. Tot i estar del tot
d’acord
amb
els
seus
objectius
bàsics,
proposem
de
classificar aquest sòl com a no urbanitzable d’especial
protecció, i entre els elements a protegir, podria incloure’s
el paisatgístic. Aquesta classificació no impediria ni el
desenvolupament del pla especial del Castell de Sant Ferran,
ni l’adquisició públics dels terrenys de l’entorn, en un
futur. El perímetre del Parc del Castell, s’haurà de
considerar en relació a les àrees d’edificació proposades pel
PDUSUF, les previstes pel planejament vigent i el sòl no
urbanitzable que l’envolta, de manera conjunta: - Pel que fa
al nord, es pot optar per limitar-lo amb el sòl urbà dels
Hostalets de Llers i al A-2a, o bé, al traçat del tren
convencional i futures A-2 i A-26. - A l’est es pot limitar
com ja s’ha esmentat amb l’A-2 o bé amb el sector de sòl
urbanitzable no delimitat la Muntanyeta (que es troba en
tramitació d’una modificació puntual del Pla General i Pla
Parcial de Delimitació i no surt dibuixat en el plànol de
Proposta d’Objectius i Propòsits).
Caldria valorar les
opcions de mantenir, o no, aquest sector i preveure possibles
alternatives si és el cas. - Al sud, la delimitació dependrà
de l’ordenació que es proposi quan s’estudiï amb detall el
traçat del vial que connectarà la Ronda Nord amb la nova
estació de tren (explicat més endavant) i els nous àmbits de
sòl residencial previstos i proposats. - A l’oest caldrà
tenir en consideració el fals túnel sobre l’AP-7 i la resta
d’infraestructures de comunicació amb les basses del Puig de
les Basses i la presó, per tal de possibilitar la
rehabilitació de l’aqüeducte del Castell i prolongar el parc
cap el SNU (explicat també més endavant). - La redacció del
Pla Especial del Parc del Castell de Sant Ferran hauria
d’incorporar el que estableix el Pla Director del Castell de
Sant Ferran, redacta pel Ministerio de Cultura, així com les
propostes de tractament paisatgístic de les plataformes
d’equipaments adjacents, que proposa el Pla Especial de
l’Àrea compresa entre el parc Bosc i el Castell de Figueres.
2. Ordenació del Pla d’Hostalets. És necessari que sigui el
Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres qui
concreti l’ordenació de l’àrea d’especial atenció del Pla
d’Hostalets. És en el marc d’aquesta figura de planejament on
cal
determinar
acuradament
l’articulació
de
les
infraestructures que hi conflueixen, així com la distribució
dels usos d’aquesta àrea, tenint en consideració la seva
importància estratègica i territorial. Cal tenir present que
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el caràcter supramunicipal de l’àmbit no permet la seva
ordenació des dels planejaments locals i que no té sentit
posposar per a nous futurs plans supramunicipals, de gestió
complexa, aspectes que podrien resoldre’s adequadament
mitjançant el document que ara es tramita. 3. L’Ajuntament de
Figueres està tramitant un Pla de Mobilitat, que haurà de
coordinar els seus treballs amb els del PDUSUF, ja que
s’estan redactant simultàniament. Aquest Pla de Mobilitat
proposa una connexió des de la Ronda Nord, prevista en el Pla
General, amb la futura estació intermodal del TAV i
l’Hospital Comarcal. Part d’aquest traçat, haurà de ser amb
túnel, per la qual cosa el PDUSUF haurà de recollir aquestes
determinacions que planteja el pla de mobilitat i s’hauran
d’estudiar també propostes de finançament d’aquesta nova
infraestructura de comunicació que beneficiarà a tota la
població del Sistema Urbà de Figueres. 4. El nou sòl
residencial (R+) tocant a la Ronda Nord proposat en el
document, pot obrir noves expectatives en un sòl que volem
lliure i de límit de creixement de la ciutat. Per tant,
proposem que en tot cas, sigui només l’imprescindible per
completar la façana oest i lligat a l’Avinguda Perpinyà i,
per tant, sense noves obertures de vialitat. 5. En relació a
l’ordenació dels sectors de sòl urbanitzable delimitat entre
l’Avinguda
Perpinyà
i
l’Aigüeta,
el
document
proposa
projectar edificis amb PB+6. Es considera adient estudiar
aquesta proposta ja que suposa una alçada considerable. 6.
Caldria tenir en consideració l’estructura de camins antics i
rurals (camí de la Princesa, de la Font del Sòc, de Caboques,
antiga calçada Romana, ...) a l’hora d’articular una xarxa
completa de camins d’interès per al lleure urbà i de connexió
entre l’espai urbà i l’espai rural. 7. La part central del
sistema resulta abraçada per ponent per una àrea rural que
veu recollides les seves característiques en un gradient de
proteccions que culminen en la denominada Garriga d’Empordà i
li atorguen un paper estructurant. La seva connexió amb el
sistema central resulta molt afectada per les trinxeres i
reductes de les infraestructures, les pedreres i els
equipaments especialitzats. En els propers anys es donaran en
aquest àmbit la construcció de la presó, el pas de la
variants viàries i ferroviàries i l’ampliació del tercer
carril de l’AP-7. Seria desitjable una solució racional que
resolgués les contradiccions entre infraestructures i medi
rural mitjançant una mínima connexió paisatgística i de
recorreguts de vianants entre el castell i l’àrea a recuperar
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de les basses del terrisser que podria passar per la formació
d’un fals túnel entre els glacis i el costat oposat de la
trinxera sota les basses que permetés el remuntatge i
restauració dels arcs, la permeabilitat de vianants, i una
mínima continuïtat paisatgística de la Muntanyeta cap a la
Garriga. I al mateix temps, es podria impulsar definitivament
un gran parc agrari – potser més acotat – en l’entorn del
Castell de Sant Ferran, tot aprofitant l’impuls de les
cicatrius de les infraestructures. Corona Est: 8. En relació
al nou traçat del ferrocarril convencional per l’oest de la
ciutat, és imprescindible que s’executi la totalitat de
l’obra completa compresa en el document “Estudio Informativo.
Línea Barcelona – Portbou. Variante de Figueres” del
Ministerio de Fomento, completant el desviament del traçat
per l’oest de la ciutat fins a la futura estació compartida
entre el TAV i el tren convencional i, especialment, la seva
continuació pel nord de la ciutat (per darrera el Castell de
Sant Ferran) fins a enllaçar novament amb el traçat actual
del tren convencional a Vilabertran. La gestió i execució
d’aquesta obra ha de correspondre’s en el temps amb la
supressió de la traça de la línia de ferrocarril existent pel
centre de la ciutat. D’altra banda, davant la impossibilitat
de plantejar un centre intermodal comarcal a la banda de
ponent del municipi on es preveu la nova estació i la
inconveniència de preveure aquest centre al llarg de la línia
de tren convencional entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià,
pren força l’opció de consolidar aquest centre al voltant de
l’àrea industrial delimitada a la banda de llevant del
municipi. La confirmació d’aquesta opció demana recuperar la
reserva
per
poder
traçar
una
línia
de
ferrocarril
convencional per la banda de llevant que permetés donar
servei a aquest centre intermodal amb les condicions
necessàries. 9. En relació a l’anomenada “Àrea del nus de
Vilatenim”,
es
ratifica
la
necessitat
de
resoldre
eficientment la connexió entre la C-260 i la variant de l’A2, estudiant com a primera opció, l’articulació d’un gran nus
de distribució en l’emplaçament actual mitjançant un giratori
a diferent nivell i la conversió de l’arribada de la C-260 a
l’A-2
en
una
via
de
doble
carril
per
sentit.
Alternativament, pot estudiar-se l’opció d’un nou vial que
surti de la rotonda de l’àrea d’equipaments de Vilatenim,
creui el riu Manol en direcció sud i enllaci amb la variant
de l’A-2 a l’alçada del creuer de la carretera d’El Far
d’Empordà. En qualsevol cas, l’opció actual del traçat
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d’aquest enllaç per les ribes del Manol, es preveu
incompatible amb els valors natural d’aquest àmbit del
municipi i amb les previsions de l’estructura viària interna
del nucli de Figueres. 10. També a l’est de la ciutat, en el
límit amb el terme municipal de Vila-Sacra, s’hi preveu un
espai per a equipaments sanitaris que haurà d’explicar-se en
relació amb les actuals ampliacions de l’Hospital comarcal
actual. 11. L’espai que es proposa per al futur equipament
sanitari tenia anteriorment una previsió d’usos esportius a
celobert lligats al parc del Manol. Caldria alternativament
estudiar la possibilitat d’ampliar la zona esportiva, en
terrenys no aptes per a l’edificació, però si per a usos
esportius a l’aire lliure tot seguin el Pla Director
d’Equipaments Esportius de Figueres. 12. Caldria tenir en
consideració el principi de separació urbana que estableix el
Pla Director Territorial de l’Empordà entre el nucli de
Vilatenim i Vila-Sacra i que no està recollit en el present
document. 13. Caldria tenir en consideració la proposta
actual
per
a
traslladar
l’actual
depuradora
d’aigües
residuals de Figueres als afores de la trama urbana i
estudiar les repercussions per a la mobilitat que pot generar
l’espai que deixa lliure. 14. La part central del sistema
queda abraçada per llevant per les principals conques que
conflueixen en un paisatge que podria denominar-se la Salanca
i que mereixeria una més fina gradació de les proteccions –
tal i com es fa amb l’oposada Garriga – per tal que pogués
tenir també el paper estructurant que sembla que li escau. La
qüestió d’inundabilitat podria donar lloc a més a més de les
cauteles ja previstes a les propostes de reconfiguració i
restitució
de
paisatge,
en
el
sentit
de
preveure
intencionadament
espais
inundables
protectors
dels
assentaments i renaturalitzats en la mesopotàmia Llobregat –
Muga – Manol compresa en el quadrangle Vilabertran – Cabanes
– Peralada – Manol. 15. El document també proposa el trasllat
a una zona més perifèrica de l’actual deixalleria municipal.
Justament es treballa en la tendència contrària per tal
d’apropar aquest servei als ciutadans que cada cop en fan un
major ús. L’estratègia passa per integrar aquest servei a la
trama urbana. Corona sud: 16. Per migdia l’àrea rural
abraçada entre el Manol i l’Alguema connecta amb moltes
dificultats cap a llevant a través de la cruïlla del Pont del
Príncep i pel camí de Creixell a Vilamalla. Caldria preveure
i garantir la connexió o reconnexió – hidràulica i/o
paisatgística – de la conca mitjan del Manol – abans del
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sobtat i artificiós viratge a nord – amb la seva escorrentia
directa entre l’Oliva i els polígons mitjançant el rec del
Molí i els servidors del Rec Sirvent cap els Aiguamolls.
Resulta poc comprensible fer créixer el Polígon Empordà
Internacional per damunt de l’eix d’escorrentia del Regatim
sobre de l’antiga llacuna dessecada. Si això resulta
inevitable caldria adoptar mesures per poder recuperar
aquesta connectivitat ponent – llevant que hauria de ser
estructurant per al sistema. 17. Les ja previstes àrees
especials del Pont del Príncep i Clot de les Forques haurien
de tenir en aquest rodal més ampli fins Creixell, el Regatim
i l’Oliva una visió prèvia més global sobre infraestructures
i paisatge. Altres aspectes: 18. D’altra banda, el document
proposa tres àrees de nova centralitat: una, a la zona de la
nova estació intermodal (terme municipal de Vilafant); la
segona, a l’espai que deixarà l’estació ferroviària actual i
que servirà per connector amb el Parc del Manol; i la
tercera, situada també en el terme municipal de Vilafant, al
costat de l’Olivar Gran a l’altra banda del rec Susanna. En
aquest darrer cas, es considera que degut a la realitat de
l’activitat econòmica d’aquest entorn, seria més adient el
seu desplaçament cap al sector de sòl urbanitzable Mas Tutau,
ja que és un sòl encara per desenvolupar situat en una
cruïlla d’activitat i densitat important, on s’hi preveuen
unes importants reserves d’espais lliures i equipaments, i es
troba molt ben comunicat amb la xarxa bàsica del sistema urbà
de Figueres. 19. En relació a les àrees de reserva
d’activitat econòmica, atesa la inconveniència de delimitar
noves àrees aptes per a parcel·lacions de grans dimensions on
emplaçar les empreses industrials de la comarca que han de
reorganitzar la seva logística o que han de desplaçar-se
d’emplaçaments inadequats, cal establir normativament que els
nous sectors previstos han de reserva un percentatge
important de sòl per albergar aquestes parcel·les de
dimensions iguals o superiors a 15.000 m2. Els sòls
industrials delimitats a la banda nord de la carretera C-31,
per la seva localització i característiques semblen els més
adequats per a aquesta finalitat. 20. Entre les previsions
que correspon establir als plans directors urbanístics, hi ha
segons l’article 56.1,e) del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme: “La programació de polítiques supramunicipals de
sòl i habitatge, concertades amb els ajuntaments afectats en
el sí de la tramitació regulada per l’article 81. Aquesta
programació ha de garantir la solidaritat intermunicipal en
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l’execució
de
polítiques
d’habitatge
assequible
i
de
protecció pública, la suficiència i la viabilitat d’aquestes
polítiques
per
a
garantir
el
dret
constitucional
a
l’habitatge i el compliment dels principis que estableix
l’article 3”. Podria ponderar-se aquest aspecte entre les
propostes del capítol 5 del document de l’avanç del pla. 21.
Entre les propostes del PDUSUF podria preveure’s, segurament,
quin
ens
s’ocuparà
o
tindrà
cura,
o
liderarà
el
desenvolupament harmònic del pla, en els aspectes o propostes
d’un clar interès supramunicipal, en els aspectes temporals,
de
gestió
i
d’execució.
El
desplegament
d’algunes
determinacions podrien correspondre al Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, que d’acord amb el Decret Legislatiu 4/2003,
podria assumir aquestes competències. 22. El PDUSUF podria
incorporar al document de l’avanç i que és objecte de
consulta als ajuntaments, l’informe de referència de l’òrgan
ambiental, d’acord amb el que preveu l’article 7.1.a) de la
Llei 9/2006 i que assenyala que el promotor del pla ha
d’incorporar
...
“a)
l’elaboració
d’un
informe
de
sostenibilitat ambiental, l’amplitud, nivell de detall i grau
d’especificació del qual els ha de determinar l’òrgan
ambiental.”. 23. Conjuntament amb l’elaboració del PDUSUF
s’hauria d’encarregar la redacció de la Carta del Paisatge de
l’àrea urbana de Figueres. Aquest document de consens
permetria disposar de directrius específiques d’integració
paisatgística per totes les actuacions de desenvolupament
urbanístic previstes en el PDUSUF. Així mateix, posaria en
evidència actuacions en el paisatge necessàries en el marc de
les
infraestructures
de
comunicació
i
dels
espais
d’interrelació entre els municipis. SEGON.- Donar trasllat
d’aquest acord als efectes oportuns. TERCER.- Donar compte
d’aquest Decret a l’Ajuntament Ple, en la propera sessió que
es celebri, als efectes legals corresponents.”
Prossegueix amb l’ús de la paraula la Presidència que
diu que aquest és un tema que els ha ocupat moltes setmanes i
que és absolutament trascendent per al present i el futur de
la ciutat.
Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que,
com ha dit la Presidència, és un tema important i trascendent
per a Figueres i que marcarà el futur de la ciutat durant els
propers anys; que, donada la seva importància, creu que des
des l’equip de govern es comença molt malament perquè no s’ha
intentat parlar, ni consensuar, ni negociar, ni comentar cap
aspecte dels que es tracten en el decret; que és un mal
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començament; que és un tema molt important; que els grups de
l’oposició també formen part de l’Ajuntament, tenen un suport
ciutadà i tenen les seves opinions; que algunes opinions les
poden compartir i d’altres no, però que també tenen coses a
aportar; que creu que l’equip de govern s’ho ha perdut i que
és un molt mal començament.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que aquest tema va ser debatut pel
conjunt de les forces polítiques; que abans de les eleccions
municipals es van fer diverses aportacions, però que el
govern de la Generalitat va considerar que abans d’iniciar
novament el tràmit d’aprovació del Pla director urbanístic
del sistema urbà de Figueres corresponia donar l’oportunitat
als nous governs que es constituien perquè fessin arribar les
seves consideracions; que el govern de Catalunya ha demanat
als alcaldes i als seus governs si la reflexió que s’havia
fet abans de les eleccions municipals l’assumien com a nous
alcaldes o com a nous governs; que el que es fa és donar
compte d’aquest decret en què es ratifiquen alguns dels
criteris existents i se n’incorporen de nous; que quan el
govern de Catalunya obri el període d’al.legacions formals
aquest consistori es podrà posicionar novament i formular les
al.legacions amb tota transperència i amb tota formalitat i
que el govern de la Generalitat va demanar que es tornés a
treure un document que pugués arrancar amb el coneixement de
les posicions prèvies dels nous ajuntaments que, per exemple,
a l’àrea urbana de Figueres en molt casos han canviat i en
Figueres també.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que
diu que ja sap que és un tràmit que es va iniciar a
l’anterior mandat i que ara s’ha ampliat perquè han canviat
els ajuntaments; que, precisament perquè han canviat els
ajuntaments, s’havia de suposar que les sensibilitats del
govern també havien canviat respecte al govern de l’anterior
mandat; que Esquerra Republicana també es trobava a
l’oposició i no va poder influir massa en aquell moment; que
ara veu que tampoc poden influir; que, a més, no se’ls hi ha
donat l’oportunitat i que aquesta és la quexia; que no tenien
el coneixement de què s’havia ampliat aquest termini fins que
no van trobar l’ordre del dia de la comissió informativa de
la setmana passada; que creu que, tant govern com oposició,
estan aquí per treballar per a la ciutat; que parlant la gent
s’entén i que exclouent els altres no es va enlloc.
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A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que aquest document que des d’avui té el
senyor Solé li ha de servir de base, juntament amb la
reflexió que s’havia fet en el mandat anterior, perquè quan
s’obri el període d’al.legacions formal i l’Ajuntament s’hagi
de
posicionar
institucionalment
el
grup
d’Esquerra
Republicana pugui fer les al.legacions que consideri més
oportunes des de la responsabilitat que té dins el
consistori.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per
assabentat del decret abans transcrit.
----10. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret del
dia 25 de setembre de 2007 pel qual es disposar acollir-se a
la
convocatòria
per
a
la
concessió
d’ajuts
per
a
l’escolarització en les Llars d’infants municipals. La
Presidència procedeix a la lectura del decret següent el qual
s’ACORDA de ratificar per unanimitat:
“El
Departament
d’Educació
de
la
Generalitat
de
Catalunya va aprovar l’Ordre EDU/223/2007, de 27 de juny, per
la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre convocatòria
pública per a la concessió d’ajuts als ajuntaments titulars
de llars d’infants, per a l’escolarització de nens i nenes de
0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques
desfavorides durant el curs 2007/2008. L’Ajuntament de
Figueres va aprovar mitjançant un Decret de l’Alcaldia les
bases de la convocatòria i va convocar concurs públic per a
la selecció de l’alumnat beneficiari i ho va notificar
personalment a totes les famílies amb fills o filles
matriculats a una llar d’infants municipal. La Junta
Avaluadora designada a l’efecte de valorar les sol·licituds
presentades, va determinar les sol·licituds que compleixen
els requisits de la convocatòria i, en conseqüència, va
determinar quins alumnes poden resultar beneficiaris dels
ajuts i quins altres no poden beneficiar-se’n. Vist el que
disposa l’Ordre EDU/223/2007, de 27 de juny, aquesta Alcaldia
presidència HA RESOLT: 1r. Manifestar la voluntat de
l’Ajuntament de Figueres d’acollir-se a la convocatòria per a
la concessió d’ajuts per a l’escolarització de nens i nenes
de 0 a 3 anys de les llars d’infants de titularitat municipal
Els Pins, Bon Pastor i Xuclamel, que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides durant el curs 2007/2008. 2n.
Resoldre el concurs públic convocat per Decret de l’Alcaldia
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de data 10 de juliol de 2007, seguint l’establert en les
bases reguladores de la convocatòria, determinant l’alumnat
que compleix els requisits per a ser beneficiari de l’ajut i
l’alumnat que no compleix els requisits, amb l’especificació
dels motius, segons consta en les taules núm. 1 i 2, annexes
a aquest Decret. 3r. Sotmetre aquesta resolució a la
ratificació del Ple de l’Ajuntament de Figueres.”
----11. Ordenances municipals: Es concedeix una bonificació
del 95% de l’import sobre construccions, instal.lacions i
obres al Servei Català de la Salut. El senyor Ollé Sangenís
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA
d’aprovar per unanimitat:
“Atès que l'article 47 de l'Ordenança Fiscal General de
Gestió, Recaptació i Inspecció estableix que el Ple de la
Corporació podra atorgar subvencions per la reducció de la
quota de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres
quan gravin aquelles construccions, instal.lacions i obres
que
siguin
declarades
d'especial
interés
o
utilitat
municipal, per concórrer circunstàncies socials, culturals o
històrico-artístiques. Atès que l'article 4.10 de l'Ordenança
Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció estableix la
possibilitat d'atorgar subvencions per la reducció de les
quotes dels impostos sobre béns immobles, impost sobre
activitats econòmiques i taxes per ocupació de terrenys d'ús
públic local amb mercaderies, materials de construcció, runa,
tanques, puntals i bastides. Atès que per registre d'entrada
15732 de 13/08/07 Cat Salut del Servei Català de la Salut ha
sol.licitat la declaració d'obra d'interés pel municipi, la
llicència
d'obra
major
dels
mòduls
provisionals
del
consultori local Figueres Sud, expedient 59/07. Atès que cal
considerar
l'obra
major
del
mòduls
provisionals
del
Consultori local Figueres Sud com instal.lacions d'especial
interés o utilitat municipal, per concòrrer circunstàncies
socials,
culturals
o
històrico-artístiques,
i,
en
conseqüència possible beneficiades per la concessió de
subvencions per a la reducció de la quota de l'impost sobre
construccions, instal.lacions i obres, impost sobre béns
immobles, impost sobre activitats econòmiques i taxes per
ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies,
materials de construcció de conformitat amb el que preveu
l'article 4 de l'Ordenança Fiscal General de Gestió,
Recaptació i Inspecció, la Comissió informativa de serveis
econòmics i generals i de promoció, comerç, turisme i
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participació ciutadana, proposa a l'Ajuntament en Ple
l'adopció dels acords següents: 1.Concedir una bonificació
del 95% de l'impost sobre construccions, instal.lacions i
obres per la concessió de la llicència d'obra major dels
mòduls provisionals del Consultori local Figueres Sud, per
considerar-se obres declarades d'especial interés o utilitat
municipal de conformitat amb el que preveu l'article 4.7 de
l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció.
2.Autoritzar l'Alcalde-President perque faci tants actes i
gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors.”
----12. Obres municipals: S’aprova la certificació número 23
i final i el preu contradictori número 5 del Projecte
d’urbanització del Sector Industrial Sud (Nacional II). La
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“En data 30 de maig d’enguany es van rebre les obres del
Projecte d’urbanització del Sector Industrial Sud (Nacional
II). El Director de l’obra ha remès certificació 23 i final
de la que resulta un abonament a favor del contractista de
73.845,63 euros. La documentació remesa inclou informe i acta
de preus contradictoris. Vist l’article 166 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre, la
Comissió Informativa de l’Àrea d’acció territorial, urbanisme
i medi ambient, proposa al Ple Municipal que s’adoptin els
acords següents: 1er.- Aprovar la certificació número 23 i
final, i el preu contradictori número 5 del Projecte
d’urbanització del Sector Industrial Sud (Nacional II), de la
que resulta un import total acumulat, inclòs IVA, de
3.870.908,41 euros i un saldo a satisfer a favor del
contractista
de
73.845,63
euros,
inclòs
IVA.
Dita
certificació no inclou la revisió de preus. 2on.- Ordenar
l’abonament al contractista del saldo al seu favor d’import
73.845,63 euros, inclòs IVA. 3er.- Autoritzar l’Alcaldia
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin
perquè s’executin els acords anteriors.”
----13. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es
produeixen les següents intervencions:
----Cultura: S’aprova la presentació de la candidatura de
Figueres per optar a la designació de Capital de la Cultura
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Catalana 2009. El senyor Llueca Fonollosa procedeix a la
lectura del dictamen següent:
“Diferents ciutats de Catalunya han estat Capital de la
Cultura Catalana els darrers anys: Banyoles, l’any 2004,
Esparreguera, l’any 2005, Amposta, l’any 2006 i Lleida, l’any
2007. L’any 2008 la Capital de la Cultura Catalana serà la
ciutat de Perpinyà, i fins el 15 d’octubre d’enguany es poden
presentar candidatures per a la Capital de la Cultura
Catalana 2009. Atès que l’Ajuntament de Figueres considera
interessant presentar la seva candidatura a Capital de la
Cultura Catalana 2009, la Comissió Informativa de l’àrea de
serveis a les persones i de processos estratègics proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 1r.
Aprovar la presentació de la candidatura de Figueres per
optar a la designació de Capital de la Cultura Catalana 2009,
acceptant
íntegrament
les
condicions
de
participació
indicades en el formulari oficial de candidatura per a
l’elecció que s’adjunten a l’expedient. 2n. Posar aquest
acord en coneixement de les entitats culturals i socials de
la ciutat per tal que s’adhereixin a la candidatura. 3r.
Aprovar l’elaboració d’un projecte basat en la figura de Pep
Ventura i potenciant la sardana com a símbol de patrimoni i a
la vegada d’integració dels nouvinguts i nouvingudes a la
ciutat. 4t. Autoritzar l’Alcaldia presidència perquè realitzi
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 el grup Esquerra Republicana hi votarà a favor;
que li sembla magnífic fer un nucli temàtic a l’entorn de la
Sardana i de Pep Ventura, però que seria elegant i oportú que
s’hi afegís Narcís Monturiol, ja que l’any 2009 és el 150è.
aniversari del primer varament de l’Ictineu i que és un tema
que la ciutat té pendent; que recorda que quan governaven els
que ara governen amb la Presidència es va convocar una Junta
de Portaveus per explicar que s’estava a punt de fer una mena
de museu a l’entorn de la figura de Narcís Monturiol; que ho
va dir una persona que tenia i encara té un alt càrrec a la
Generalitat com a director del departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca i que tothom sap a qui s’està referint; que
ha plogut molt, ha passat molt de temps i d’en Monturiol
ningú més se n’ha recordat i que creu que no costaria rés
afegir en aquest nucli de punt de partida a Narcís Monturiol.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Llueca
Fonollosa que diu que és assumible la proposta que fa el grup
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Esquerra Republicana, tot i que, tant la figura de Pep
Ventura, com la de Narcís Monturiol, haurien de ser tractades
d’una manera més reflexiva i no, a correcuita,i integrar i
fer un dossir abans del 15 d’octubre i que des del govern es
pot assumir aquesta posició.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que s’estudiarà i que en la mesura que sigui possible es
farà.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la
urgència del dictamen abans transcrit.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar,
per unanimitat, el dictamen abans transcrit.
----Cultura: S’aprova donar suport al Correllengua 2007. El
senyor Llueca Fonollosa procedeix a la lectura del dictamen
següent:
“L’ús social del català segueix disminuint any rera any
arreu dels Països Catalans. Per aquest motiu, l’Ajuntament de
Figueres, i d’acord amb la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua catalana (CAL), vol donar un nou impuls a la
normalització de la nostra llengua per mitjà de l’onzena
edició del Correllengua. Una tasca que requereix de l’esforç
de tothom. Només d’aquesta manera podrem garantir que el
català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop
més globalitzat. Atesa la marginació que rep el català per
part de les institucions estatals i comunitàries. Atesa la
necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de
la nostra societat, i en l’element d’integració de les
persones nouvingudes. Atesa la consolidació que després de
deu anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua
gràcies
al
suport
d’ajuntaments,
consells
comarcals,
associacions i societat civil en general. Atesa la voluntat
de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i
augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i
comarques de parla catalana. Atès el compromís amb la llengua
catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, la
Comissió Informativa de l’àrea de serveis a les persones i de
processos
estratègics
proposa
al
Ple
de
l’Ajuntament
l’adopció dels acords següents: 1r. Donar suport al
Correllengua 2007 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització de l’ús social de
21

la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor
de la seva unitat. 2n. Donar suport a les entitats i grups
del municipi interessats en organitzar el Correllengua i
aportar la infraestructura i l’ajuda necessària pel bon
desenvolupament de les activitats programades. 3r. Fer
pública aquesta inciativa i estendre-la a tots els àmbits que
siguin propis d’aquesta corporació. 4t. Fer arribar aquest
acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per
la Llengua Catalana (CAL) al carrer Santa Perpètua 15 baixos
08012 de Barcelona, i als organitzadors del pas del
Correllengua
pel
municipi.
5è.
Autoritzar
l’Alcaldia
presidència perquè realitzi tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat,
declarar
la
urgència
del
dictamen
abans
transcrit.
Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu
que el seu vot serà negatiu; que creu que no hi ha cap tipus
de marginació; que això és un instrument polític i que no hi
donarà cap suport.
A continuació, després de la intervenció esmentada, se
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els
dinou membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente,
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca
Fonollosa, Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora
Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran Soler; i en contra el
senyor Borrego Torres.
----Cultura: S’aproven les bases que han de regir la
convocatòria de beques a la creació i ajuts a la producció,
exhibició i difusió de les arts. El senyor Llueca Fonollosa
procedeix a la lectura del dictamen següent:
“L’Ajuntament de Figueres vol promoure l’aparició i la
consolidació de projectes artístics i creatius a la ciutat,
afavorint especialment els joves creadors emergents de la
ciutat i la comarca, en qualsevol de les disciplines
artístiques i especialment en projectes de caire contemporani
i innovador. Per aquest motiu, des de la regidoria de cultura
s’han preparat unes bases per fer una convocatòria de beques
a la creació i ajuts a la producció, exhibició i difusió de
les arts, amb l’objectiu d’establir i regular el sistema
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d’atorgament,
control,
fiscalització
i
execució
dels
projectes artístics que siguin seleccionats. Considerant que
aquesta convocatòria té un període plurianual (2007-2008
presentació de projectes), 2008 atorgament i seguiment, 2009
execució i presentació pública. Vist tot l’exposat, la
Comissió Informativa de l’Area de Serveis a les Persones i de
Processos
Estratègics,proposa
al
Ple
de
l’Ajuntament
l’adopció dels acords següents: 1r. Aprovar les bases que
regiran la convocatòria de beques a la creació i ajuts a la
producció, exhibició i difusió de les arts que s’adjunten a
l’expedient. 2n. Publicar les esmentades bases al Butlletí
Oficial de la Província i als mitjans de comunicació locals i
comarcals, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de
l’Ajuntament, i també per altres sistemes de difusió adients
a la naturalesa de la convocatòria, després de la seva
ratificació
pel
Ple
de
l’Ajuntament.
3r.
Autoritzar
l’Alcaldia presidència perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat,
declarar
la
urgència
del
dictamen
abans
transcrit.
Seguidament, intervé la senyora Mata Solsona que diu que
la classe política té certa fama de dir unes coses i fer-ne
unes altres i que en aquesta convocatòria es corre el risc de
confirmar aquesta malaurada teoria; que es convoca un premi
adreçat a joves creadors, però que en realitat, tal i com
està convocat, no es tanca ni l’edat ni l’origen dels joves;
que considera la iniciativa com a molt positiva i que votarà
a favor, però que en properes convocatòries s’hauria de
cenyir la participació a joves i això tan dilatadament com es
vulgui considerar la joventut i a l’àmbit comarcal i que en
la participació de l’any passat es va demostrar que posant
aquests terminis hi ha moltes persones que hi participen.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Llueca Fonollosa que diu que és totalment assumible la
proposta del grup d’Esquerra Republicana; que totes les bases
han estat a disposició dels grups municipals durant diverses
comissions informatives i que aquestes mateixes aportacions
haurien estat més enriquidores en aquell moment, però que per
la propera edició és tindran en compte.
Seguidament, torna a intervenir la senyora Mata Solsona
que diu que ja ho havien comentat a la comissió informativa.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que el que convé és que no es perdi la convocatòria
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d’aquests ajuts; que la filosofia d’aquesta convocatòria de
beques ve del govern anterior i que el nou regidor de cultura
la revisarà des del punt de vista dels criteris i també de
l’assignació econòmica que s’hi destina.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----Serveis municipals: S’adjudica el contracte de concessió
d’obra pública per a la construcció i explotació de dos
aparcaments soterrats per a vehicles al subsòl dels terrenys
de domini públic municipal situats al Passeig Nou i al costat
de l’Hospital de Figueres. La Presidència procedeix a la
lectura del dictamen següent:
“Vist el procediment de concurs convocat per acord del
Ple Municipal de data 1 de març de 2007 per a l’adjudicació
del contracte de concessió d’obra pública per a la
construcció i explotació de dos aparcaments soterrats per a
vehicles, al subsòl dels terrenys de domini públic municipal
situats al Passeig Nou i al costat de l’Hospital de Figueres.
Vist que es van presentar proposicions per part de Saba
Aparcamientos, S.A, Cintra Aparcamientos, S.A i Comsa, S.A.
Vistes les actes de les sessions de la Mesa de Contractació
celebrades els dies 14 de maig, 30 de juliol i 20 de setembre
d’enguany. Vist que la Mesa de Contractació en la darrera
sessió
ha
proposat
l’adjudicació
a
favor
de
Cintra
Aparcamientos, S.A, d’acord amb els criteris del Plec de
Clàusules administratives del concurs i en base als informes
de valoració de les proposicions que consten a l’expedient,
constituint les actes de la Mesa de Contractació i dits
informes la motivació del present acord. Vist l’establert al
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per R.D.Leg. 2/2000, de 16 de juny, la
Comissió Informativa de l’àrea de serveis urbans, mobilitat i
seguretat, proposa al Ple Municipal que s’adoptin els acords
següents: 1er.- Adjudicar a Cintra Aparcamientos, S.A, el
contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i
explotació de dos aparcaments soterrats per a vehicles, al
subsòl dels terrenys de domini públic municipal situats al
Passeig Nou i al costat de l’Hospital de Figueres. El
contracte s’haurà d’executar d’acord amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques del concurs i oferta del licitador adjudicatari. El
contingut principal de l’oferta pel que fa a terminis i
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aspectes econòmics és el següent: a) Durada de la concessió:
35 anys. b) Cànon inicial: 1.185.000 . Els impostos que en el
seu cas devengui correran a càrrec de l’adjudicatari. c)
Cànon anual per plaça d’aparcament en règim de rotació o
d’abonament: 40
més IVA. d) Estimació inversió total
aparcament Hospital, inclosa urbanització de superfície:
6.721.522,65 . L’aportació a la urbanització és de 775.000 .
e) Estimació inversió total aparcament Passeig Nou, inclosa
urbanització de superfície: 6.674.106,31 . L’aportació a la
urbanització és de 375.000 . f) Tarifa rotatòria Passeig Nou:
0,036 /minut, IVA inclòs. Totes les tarifes es refereixen a
l’any 2007, a actualitzar. g) Tarifa rotatòria Hospital: De 0
a 30’: 0,028 /m. Resta: 0,036 /m. h) Abonaments 24 hores:
75 /mes, IVA inclòs. Diürn: 50 /mes, IVA inclòs. Nocturn:
35 /mes, IVA inclòs. Abonaments treballadors Hospital: 35
/mes, IVA inclòs. i) Cessió dret d’ús: 18.900 , IVA inclòs.
j) Aportació urbanització Passeig Nou: 375.000 . Aportació
.
k)Places
usos
urbanització
Hospital:
775.000
institucionals: Sis (6) a l’aparcament Hospital (tres amb
reserva i tres sense reserva). Sis (6) al Passeig Nou (mateix
règim). Deu (10) abonaments especials al Passeig Nou segons
determini l’Ajuntament a 30 /mes. l) Abonament: Aparcament
motocicletes 24 hores: 30 /mes segons demanda. Bicicletes 24
hores: 15 /mes. m) Imports rescat any 10: 15.607.450 any 20:
14.498.000 .
any
30:
7.800.160 .
2on.Requerir
a
l’adjudicatari a fi que en el termini de quinze (15) dies
naturals a comptar de l’endemà del dia hàbil següent a la
notificació de la present resolució, constitueixi fiança
definitiva en la quantitat de 489.825,16 , que correspon al
4% de l’import de la inversió previst a la proposició
adjudicatària, exclosa la corresponent a la urbanització. En
el moment que dipositi la garantia definitiva li serà
retornada la garantia provisional. La fiança es podrà
constituir en qualsevol de les formes admeses a la legislació
contractual administrativa. 3r.- Requerir l’adjudicatari a fi
que en el mateix termini imposi una fiança definitiva de
en relació a l’explotació dels aparcaments. 4t.60.000
Retornar
la
garantia
provisional
als
licitadors
no
adjudicataris: Saba Aparcamientos, S.A i Comsa, S.A. En cas
de ser imposada en efectiu, hauran de donar les seves dades
bancàries a la Tresoreria Municipal. En cas de ser imposada
en aval, poden sol·licitar per escrit la seva remesa per
correu, sota la seva responsabilitat o pot venir a recollirles una persona amb autorització signada per l’empresa
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(Tresoreria Municipal). 5è.- Requerir l’adjudicatari a fi que
d’acord amb la clàusula 12.2 del Plec aboni a l’Ajuntament
les següents quantitats, prèviament a la signatura del
contracte, el qual s’haurà de formalitzar en el termini màxim
de trenta (30) dies naturals d’acord amb la clàusula 12.1 del
Plec: - 592.500 , corresponents al 50% del cànon inicial
ofert. - 12.000 , corresponents als honoraris de redacció del
plec de clàusules administratives particulars i plec de
prescripcions tècniques. - 1.150.000 , corresponents a
l’import ofert per a obres d’urbanització de l’espai públic
de superfície, abonament que es podrà substituir per un aval
bancari pel mateix import, cas en el que l’adjudicatari haurà
de pagar el 50% de dit import en aprovar-se definitivament el
Projecte d’urbanització de la superfície i l’altre 50% als
tres (3) mesos de l’aprovació. - L’import dels anuncis de
licitació publicats, que ascendeixen a la quantitat de
1.447,94 . 6è.- Comunicar als licitadors no adjudicataris que
d’acord amb l’article 93.5 del Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per
R.D.Leg.2/2000, de 16 de juny, poden sol·licitar de conèixer
els motius del rebuig de la seva proposició i les
característiques
de
la
proposició
de
l’adjudicatari
determinants de l’adjudicació, en els termes establerts en
dit article. 7è.- Requerir l’empresa adjudicatària a fi que
en el termini de tres (3) mesos a comptar de l’endemà de la
notificació dels presents acords presenti l’escriptura de
constitució de la unió temporal d’empresaris a constituir per
Rubau Tarrés, S.A i Ferrovial-Agromán, S.A. 8è.- Recordar a
l’adjudicatari que d’acord amb la clàusula 12.1 del Plec el
contracte es formalitzarà en el termini de trenta (30) dies a
comptar de la data de notificació del present acord i, que
d’acord amb la clàusula 13 del Plec, l’adjudicatari haurà de
presentar els projectes executius de les obres de construcció
dels aparcaments i les restants obres complementàries i el
projecte d’activitat en el termini de tres (3) mesos a
comptar de la data de signatura del contracte. 9è.Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i
gestions que calguin perquè s’executin els acords anteriors.”
Prossegueix amb l’ús de la paraula la Presidència que
diu que aquest dictamen ja justificaria el ple d’avui; que és
un tema molt important; que s’hi portava molts anys
treballant i que avui té un final feliç i que en el termini
d’un any i dos mesos es tindrà construit el primer aparcament
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i al cap de dos anys i pocs mesos es tindran els dos
aparcaments al servei de la ciutat.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat,
declarar
la
urgència
del
dictamen
abans
transcrit.
Seguidament, després de la intervenció esmentada, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el dictamen
abans transcrit.
----Urbanisme: S’aprova el text refós del Pla Parcial del
sector Hotel Ronda. La Presidència procedeix a la lectura de
la proposta següent:
“El dia 12 d’abril de 2007 el Ple de l’Ajuntament aprovà
provisionalment el Pla Parcial del sector Hotel Ronda. El dia
28 de juny de 2007 la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona acordà suspendre l’aprovació definitiva del Pla
Parcial del sector Hotel Ronda fins a la presentació d’un
text refós que incorporés una sèrie de prescripcions. El dia
24 de setembre de 2007 –RGE núm. 18055- el Sr. Joaquim Figa
Mataró, en representació de les societats promotores del Pla
Parcial del sector Hotel Ronda presenta el document del text
refós del Pla Parcial del sector. El dia 27 de setembre de
2007 els tècnics municipals van emetre l’informe que diu el
següent: “[...] La documentació presentada, s’ajusta al que
estableixen els articles 65 i 66 del DL 1/2005, i proposa una
ordenació que incorpora amb salvetats les prescripcions i
recomanacions esmentades en l’informe de la CTU de Girona de
data 28 de juny de 2007. L’informe de l’Agència Catalana de
l’Aigua, demana que el sector ha de complimentar aspectes que
garanteixin l’execució de les millores del rec Susanna
prèviament al desenvolupament d’aquest sector. El document
presentat estableix que els promotors han iniciat els tràmits
per al compliment. La publicació del Pla Parcial quedarà
condicionada al compliment dels requisits esmentats. Respecte
al document de Pla Parcial: - L’ordenació presentada haurà
d’ajustar la delimitació de la parcel·la J de la illa 4 per
tal de permetre la formalització coherent de la rotonda de
radi exterior 30m situada a l’encreuament de la carretera de
Santa Llogaia. - S’ha de localitzar normativa i gràficament
l’assignació precisa del sostre comercial a emplaçar en les
plantes baixes de la Illa 1 que s’indica en la memòria del
document. La formalització d’aquesta àrea comercial ha de
facilitar l’accés franc dels espais lliures delimitats entre
els blocs d’aquesta illa. - En el plànol de zonificació
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normativa número 5, cal incloure els gàlibs màxims de les
edificacions i la normativa que faci a esmenti aquests gàlibs
n’hi haurà de fer referència ja que el plànol número 6 només
és una ordenació indicativa sense valor normatiu. - En
l’estudi econòmic i financer que justifica la viabilitat de
la promoció ha de contemplar les despeses reals de la
urbanització que es detallen en l’annex de les obres bàsiques
més la previsió de les obres complementàries. El pressupost
de les obres d’urbanització bàsiques presentat ascendeix a
4.338.367,76 a manca l’actualització respecte les darreres
modificacions, quantitat superior a la quantificada en
l’estudi econòmic. - Respecte de les obres de drenatge de la
conca del Rec Susanna i de la conca del Rec del Malpàs, el
conveni subscrit entre l’Agencia Catalana de l’Aigua,
l’Ajuntament de Figueres i l’Ajuntament de Vilafant estableix
les bases a partir de les quals, i a través del corresponent
Pla
Especial,
es
resoldrà
suficientment
el
sistema
d’evacuació de les aigües plujanes d’aquest sector i els de
la totalitat de la conca hidrogràfica. En l’actualitat el PE
es troba redactat i va ser aprovat inicialment en data 7 de
maig de 2007. - Aquest document estableix la quantitat que
haurà d’assumir el sector Hotel Ronda, quantificada en
536.819,51 , tal com s’estableix en l’article 10, càrregues
externes de la Normativa del PE. - L’avaluació econòmica, tal
com s’establia en la MPGOU, respecte a l’avaluació de la
redacció
del
PE,
projecte
executiu
i
l’execució
de
l’equipament de les piscines descobertes es considera
orientatiu i serà el PE i el projecte d’urbanització i
d’obres qui la determinarà. Aquesta determinació de la
modificació del pla general ha de traslladar-se al contingut
del
pla
parcial.
Respecte
al
document
de
Projecte
d’urbanització d’obres bàsiques. El document d’urbanització
d’obres bàsiques aportat s’ha de completar per tal que pugui
ser executiu amb els aspectes previstos en l’article 96 del
DL 305/2066 de 18 de juliol que es detallen a continuació. Cal
redibuixar
sobre
topogràfic
escala
1/500
les
determinacions del pla parcial per tal de resoldre amb
garanties el trobament de les alineacions del sector amb les
dels sectors consolidats veïns i formalitzar correctament la
geometria de la rotonda compresa entre la carretera de Santa
Llogaia i el carrer Carles Fages de Climent. - Cal completar
el document amb els detalls constructius necessaris i
justificar amb els annexes corresponents el dimensionat de
les xarxes de serveis adoptades i estudi geotècnics
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necessaris. - En el cas de que els transformadors no puguin
anar soterrats per motius tècnics, s'haurà de preveure una
nova ubicació d'acord amb els Serveis Tècnics.
- El
pressupost presentat cal actualitzar-lo segons les darreres
modificacions respecte al document aprovat provisionalment. Per tot l’exposat anteriorment, es proposa completar la
documentació presentada per tal d’assolir l’aprovació del
Text refós del Pla Parcial sector Hotel Ronda i obres
bàsiques d’urbanització. D’acord amb el que preveu l’article
87 del DL 1/2005, de 26 de juliol, i 110 del D 305/2006 és
possible l’aprovació del text refós del document del pla
parcial condicionant la seva executivitat a l’aprovació
independent de les obres d’urbanització bàsica dins el
termini previst.” Atès el que determina el Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’Urbanisme i el Decret 305/2006, de 24 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords: 1r.- Aprovar el text refós
del Pla Parcial del sector Hotel Ronda amb la incorporació
d’ofici
de
les
prescripcions
següents:
L’ordenació
presentada haurà d’ajustar la delimitació de la parcel·la J
de l’illa 4 per tal de permetre la formalització coherent de
la rotonda de radi exterior 30m situada a l’encreuament de la
carretera de Santa Llogaia. - S’ha de localitzar normativa i
gràficament l’assignació precisa del sostre comercial a
emplaçar en les plantes baixes de la Illa 1 que s’indica en
la memòria del document. La formalització d’aquesta àrea
comercial ha de facilitar l’accés franc dels espais lliures
delimitats entre els blocs d’aquesta illa. - En el plànol de
zonificació normativa número 5, cal incloure els gàlibs
màxims de les edificacions i la normativa que faci esment a
aquests gàlibs n’hi haurà de fer referència ja que el plànol
número 6 només és una ordenació indicativa sense valor
normatiu. - En l’estudi econòmic i financer que justifica la
viabilitat de la promoció ha de contemplar les despeses reals
de la urbanització que es detallen en l’annex de les obres
bàsiques més la previsió de les obres complementàries. El
pressupost de les obres d’urbanització bàsiques presentat
a manca de l’actualització
ascendeix a 4.338.367,76
respecte les darreres modificacions, quantitat superior a la
quantificada en l’estudi econòmic. - Respecte de les obres de
drenatge de la conca del Rec Susanna i de la conca del Rec
del Malpàs, el conveni subscrit entre l’Agencia Catalana de
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l’Aigua, l’Ajuntament de Figueres i l’Ajuntament de Vilafant
estableix les bases a partir de les quals, i a través del
corresponent Pla Especial, es resoldrà suficientment el
sistema d’evacuació de les aigües plujanes d’aquest sector i
els de la totalitat de la conca hidrogràfica. En l’actualitat
el PE es troba redactat i va ser aprovat inicialment en data
7 de maig de 2007. - Aquest document estableix la quantitat
que haurà d’assumir el sector Hotel Ronda, quantificada en
536.819,51 , tal com s’estableix en l’article 10, càrregues
externes de la Normativa del PE. - L’avaluació econòmica, tal
com s’establia en la MPGOU, respecte a l’avaluació de la
redacció
del
PE,
projecte
executiu
i
l’execució
de
l’equipament de les piscines descobertes es considera
orientatiu i serà el PE i el projecte d’urbanització i
d’obres qui la determinarà. Aquesta determinació de la
modificació del pla general ha de traslladar-se al contingut
del pla parcial. 2n.- Caldrà presentar per triplicat exemplar
un text refós del Projecte d’urbanització d’obres bàsiques
que contempli els següents aspectes: - Cal redibuixar sobre
topogràfic escala 1/500 les determinacions del pla parcial
per tal de resoldre amb garanties el trobament de les
alineacions del sector amb les dels sectors consolidats veïns
i formalitzar correctament la geometria de la rotonda
compresa entre la carretera de Santa Llogaia i el carrer
Carles Fages de Climent. - Cal completar el document amb els
detalls constructius necessaris i justificar amb els annexes
corresponents el dimensionat de les xarxes de serveis
adoptades i estudi geotècnics necessaris. - En el cas de que
els transformadors no puguin anar soterrats per motius
tècnics, s'haurà de preveure una nova ubicació d'acord amb
els Serveis Tècnics.
- El pressupost presentat cal
actualitzar-lo segons les darreres modificacions respecte al
document aprovat provisionalment. 3r.- Donar trasllat als
Serveis
territorials
d’urbanisme
de
dos
exemplars
diligenciats d’aquest text refós del Pla Parcial, instant la
seva aprovació definitiva.
4rt.- Una vegada rebut i
verificat el text refós del projecte d’urbanització d’obres
bàsiques, es trametrà als Serveis territorials d’Urbanisme
per a la publicació del Pla Parcial. 5è.- 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 Solé Soler
que diu que des de la Presidència s’havia fet un acord tàcit
referent a que els temes urbanístics de certa transcendència
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no es portarien per urgència al ple; que l’han trobat a sobre
la taula just abans del ple; que és un tema que ve de lluny,
però que ara és el primer moment que tenen coneixement
d’aquest document i que no és lògica la urgència d’aquest ni
d’altres documents que vindran a continuació.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que és un tema que és el primer punt de l’ordre del dia
d’avui que té un caràcter realment urgent; que el govern
considera que no es pot perjudicar la iniciativa que ha
intentat des de fa anys concretar el pla parcial del sector
Hotel
Ronda;
que
aquest
és
un
tema
absolutament
imprescindible per al futur desenvolupament d’aquell sector i
que es considera oportú que avui s’aprovi i es tramiti.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Solé Soler que diu que si és urgent es podria haver convocat
un ple extraordinari més endavant; que si es poden convocar
plens extraordinaris per donar compte de decrets també es
poden convocar plens extraordinaris per aprovar temes
urbanístics d’importància i urgents i que no estan d’acord
amb la fòrmula que s’ha aplicat en aquest cas.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
és una mesura excepcional i que està d’acord en què els temes
urbanístics s’han de poder treballar des del marc de la
comissió informativa; que és un tema que s’havia pogut
estudiar amb detall durant molts mesos en el mandat anterior;
que s’han atès les consideracions de la comissió d’urbanisme
de Girona; que s’ha tractat en Junta de Portaveus i que el
govern considera que no es pot perjudiciar en un mes més la
tramitació d’aquest projecte.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació declarar la urgència de la proposta abans
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA declarar la
urgència en votar-hi a favor
els catorze membres de
l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Casellas Borrell, Bonany
Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà
Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip
Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa i Borrego Torres; i
en contra els sis membres de l’Ajuntament següents: Canet
Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell
Sabartés i Bertran Soler.
Seguidament, se sotmet a votació la proposta abans
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en
votar-hi a favor els tretze membres de l’Ajuntament següents:
Vila Vicente, Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero,
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Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard
Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro
Hurtado i Llueca Fonollosa; en contra els sis membres de
l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler,
Besora Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran Soler i
abstenir-se el senyor Borrego Torres.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Solé Soler que diu que no se li ha deixat l’oportunitat de
donar l’opinió sobre la proposta; que no ho tingut temps de
llegir-la perquè se l’ha trobat sobre la taula, però que
sobre el pla parcial de l’Hotel Ronda ja és coneguda la
posició del grup Esquerra Republicana; que no està d’acord
amb els increments de densitat que es proposen; que són molt
exagerats i que configuraran una Figueres del futur
massificada, tant en aquest àmbit, com en d’altres que es van
aprovar en l’anterior mandat; que quan es revisi el pla
general durant aquest mandat s’ha de posar ordre en aquesta
temàtica; que aquesta és la raó per la qual s’ha votat en
contra; que no s’està en contra de la urgència, sinó que
s’està en contra del model urbanístic que hi ha en aquell
sector.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que sap que el senyor Solé Soler havia fixat els seus
criteris polítics en el seu moment i que coneix perfectament
aquest tema; que els criteris d’aquest govern són divergents,
però que els mantenen; que s’han atès uns ajustos que la
comissió d’urbanisme reclamava i que permeten tirar endavant
aquest projecte i que el govern té majoria suficient per
poder tirar endavant aquesta iniciativa i que pugui avançar.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego
Torres que diu que no ha posat en dubte la necessitat de la
urgència, però que s’ha trobat aquest tema sobre la taula;
que no se l’ha pogut mirar ni fer les oportunes consultes i
que per això s’ha abstingut.
----Urbanisme: S’aprova el text refós del Pla de millora
urbana del nucli històric de Vilatenim. La Presidència
procedeix a la lectura de la proposta següent:
“El Ple de l’Ajuntament, en la seva sessió del dia 1 de
març de 2007 va aprovar provisionalment el Pla de millora
urbana del nucli històric de Vilatenim. La Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona, en la seva sessió del dia
30 de maig de 2007 va aprovar definitivament aquest Pla de
millora urbana, supeditant-ne la seva publicació a la
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presentació d’un Text refós que incorporés les següents
prescripcions: - Fixar l’ordenació i delimitar dos polígons
d’actuació per als àmbits del Camí de les soques i del Pa
Volador. - Fixar els usos previstos en l’àmbit del Pa
Volador. - Completar les obres d’urbanització bàsiques o bé
preveure la tramitació del Projecte d’urbanització. El dia 3
d’octubre de 2007, amb RGE núm. 18747, la Sra. Carme Bosch
Arauz presenta el Text refós del Pla de millora urbana del
nucli històric de Vilatenim.
D’acord amb l’informe tècnic
emès el dia 4 d’octubre de 2007, el text refós del Pla de
millora urbana del nucli històric de Vilatenim incorpora les
prescripcions i recomanacions esmentades en l’informe de la
CTU de Girona de data 30 de maig de 2007. Vist l’informe
jurídic de data 4 d’octubre de 2007 i atès el que determina
el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i el Decret
305/2006, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’urbanisme, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 1r.Aprovar el text refós del Pla de millora urbana del nucli
històric de Vilatenim, d’iniciativa pública municipal, que
dóna compliment i incorpora les prescripcions establertes a
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
adoptades en sessió del dia 30 de maig de 2007. 2n.- El
projecte d’urbanització de l’àmbit del PMU es tramitarà de
forma independent i quan correspongui en execució dels
polígons d’actuació urbanística que delimita el Pla. 3r.Donar trasllat als Serveis territorials d’urbanisme de
l’expedient i de dos
exemplars diligenciats d’aquest text
refós, instant la seva validació definitiva i publicació.
4rt.- 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 Solé Soler
que diu que per coherència votaran en contra de la urgència.
Seguidament, després de la intervenció esmentada, se
sotmet a votació declarar la urgència de la proposta abans
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA declarar la
urgència en votar-hi a favor en votar-hi a favor els catorze
membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Casellas
Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda
Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver,
Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa
i Borrego Torres; i en contra els sis membres de l’Ajuntament
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següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora
Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran Soler.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar,
per unanimitat, la proposta abans transcrita.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que
diu que aquest és un tema que ve de l’anterior mandat i que
es va aprovar el dia 1 de març de 2007; que la comissió
territorial va demanar algunes correccions el 30 de maig i
que l’arquitecte municipal va informar el dia 4 d’octubre;
que s’ha passat de l’informe municipal al ple d’una manera
meteòrica; que estan d’acord amb els criteris que s’han
aplicat al pla de millora del nucli históric de Vilatenim i
que hi han donat suport, però que les urgències no són menys
i que esperan que això només passi perquè es troben al
començament del mandat.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que com ha dit el senyor Solé Soler els
ciutadans esperen que aquest govern sigui diligent i que vagi
per feina; que quan els temes han estat analitzats amb detall
i rigor durant molt mesos es tracta d’agilitzar els tràmits i
que els sembla que perdre una setmana o un mes no té cap mena
de justificació i que tot són temes que ja s’havien tractat.
----Urbanisme:
S’aprova
provisionalment
la
modificació
puntual del pla general a l’àmbit del sòl urbà del carrer
Nord i carrer Cabanes. La Presidència procedeix a la lectura
de la proposta següent:
“El Ple municipal, en la seva sessió del dia 26 d’abril
de 2007 va aprovar inicialment la modificació puntual del pla
general a l’àmbit del sòl urbà del carrer Nord i carrer
Cabanes,
redactada
pels
serveis
tècnics
municipals.
L’expedient es va exposar a informació pública pel termini
d’un mes, mitjançant publicació d'anunci en el Butlletí
Oficial de la Província del dia 24 de maig de 2007; en el
Diari Oficial de la Generalitat del dia 21 de maig de 2007;
en el diari el Punt del dia 17 de maig de 2007; en els
setmanaris Hora Nova i Empordà en data 15 de maig de 2007 i
al tauler d'anuncis de l'Ajuntament el dia 10 de maig de
2007. El dia 7 de maig de 2007 es penjà a la plana web
municipal el document per a la seva consulta durant tot el
termini d’exposició. També es va fer notificació personal als
propietaris de l’àmbit i a la resta d’interessats. El dia 10
de juliol de 2007 es publicà al Butlletí Oficial de la
Província l’edicte de notificació subsidiària als interessats
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als quals no es pogué notificar personalment. Durant el
termini d’exposició es van presentar tres al·legacions. Les
dues primeres les va presentar, en nom propi, la senyora
Annette Emmermann els dies 26 de juny de 2007 –RGE núm.
12570- i 10 d’agost de 2007 –RGE núm. 15673-. La tercera
al·legació la va presentar el dia 10 de setembre de 2007 –RGE
núm. 17267- la senyora Annette Emmermann en representació de
la Comunitat de Propietaris del carrer Nord, 42. Es va
trametre un exemplar de la Modificació del PGOU als serveis
territorials
del
Departament
de
Medi
Ambient
de
la
Generalitat per a l’emissió de l’informe corresponent, que es
va rebre a l’Ajuntament el dia 25 de maig de 2007 –RGE núm.
10451-, i que determina que la Modificació no és objecte
d’avaluació ambiental. L’arquitecte municipal, en el seu
informe del dia 3 d’octubre de 2007 analitza les al·legacions
presentades i proposa estimar-les parcialment. D’acord amb
l’informe jurídic emès el dia 4 d’octubre de 2007 i el que es
plateja a l’informe tècnic, procedeix l’admissió a tràmit de
la totalitat dels escrits d’al·legacions, i l’estimació, de
forma parcial, d’alguna de les peticions que es plantegen,
és a dir, que procedeix: * Estimar l’al·legació en referència
a l’incloure en el llistat de propietaris la comunitat de
veïns del carrer Nord número 42 per a la porció de finca Ref
cad. 7598917 inclosa en l’àmbit, tot indicant que són dades
informatives. * Estimar l’al·legació en referència a demanda
que el nou passatge esdevingui un vial d’accés restringit i
amb caràcter peatonal. En canvi, procedeix desestimar la
resta d’al·legacions en el sentit següent: * Es consideren
prou entenedors els objectius de la modificació puntual del
pla general exposats en el document així com la delimitació
del polígon d’actuació 46, que resta definit en el capítol 2
de la normativa. * En referència a la disconformitat de les
alçades proposades, cal indicar que el carrer Nord mantindrà
les alçades proposades pel planejament vigent. El vial de
nova creació propiciarà una nova connexió i una obertura de
visuals respecte el carrer Cabanes, tot mantenint la
proporcionalitat del pati interior d’illa existent a banda
nord del nou passatge. La nova volumetria proposada per al
carrer Cabanes encreuament amb el nou passatge no es
considera desproporcionada. * No procedeix una nova exposició
al públic atès que la tramitació seguida no ha produït una
situació d’indefensió, i les modificacions introduïdes no són
substancials. Atès el que determina el Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
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la Llei d’Urbanisme i el Decret 305/2006, de 24 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords: 1r.- Estimar parcialment les
al·legacions presentades per la Sra. Annette Emmermann, en
escrits presentats en nom propi amb RGE núm. 12750, de 26 de
juny de 2007 i RGE núm.15673, de 10 d’agost de 2007, i en
representació de la Comunitat de Propietaris del carrer Nord,
42, amb RGE núm 17267, del dia 10 de setembre de 2007. 2n.Aprovar provisionalment la modificació puntual del pla
general a l’àmbit del sòl urbà del carrer Nord i carrer
Cabanes, redactada pels serveis tècnics municipals. 3r.Donar trasllat als Serveis territorials d’urbanisme de
l’expedient i de dos
exemplars diligenciats d’aquesta
modificació, instant la seva aprovació definitiva.
4t.Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors.”
Seguidament, després de la intervenció esmentada, se
sotmet a votació declarar la urgència de la proposta abans
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA declarar la
urgència en votar-hi a favor els catorze membres de
l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Casellas Borrell, Bonany
Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà
Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip
Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa i Borrego Torres; i
en contra els sis membres de l’Ajuntament següents: Canet
Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell
Sabartés i Bertran Soler.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar,
per unanimitat, la proposta abans transcrita.
----Ajuntament:
S’acorda
exigir
el
respecte
al
dret
fonamental de la llibertat d’expressió. La senyora Mata
Solsona procedeix a la lectura de la moció següent:
“Mireia Mata i Solsona en representació del Grup
Municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de Figueres proposa la
següent moció en defensa de la llibertat d’expressió.
Exposició de motius: A l’Estat Espanyol, d’un temps ençà,
s’estan produint una sèrie de vulneracions i retallades en
drets
tant essencials com el de la llibertat d’expressió.
Aquests darrers dies hem vist com persones que manifestaven
opcions polítiques han estat considerades com a possibles
delinqüents. Per això, davant de la decisió de la fiscalia de
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l'Audiència
Nacional
espanyola
d'imputar
a
diversos
ciutadans, entre ells alguns figuerencs, per un delicte
d'injúries a la Corona, arran de la crema de fotografies dels
reis, el grup municipal d'Esquerra a l'Ajuntament de Figueres
proposa al Ple la següent
Moció: 1. Exigim el respecte al
dret fonamental a la llibertat d'expressió –i al dret a
manifestar-se com expressió d'aquest- reconegut per la
Constitució espanyola però també per l'article 19 de la
Declaració Universal dels Drets Humans. 2. Donem el nostre
total suport als periodistes que han vist vulnerats els seus
drets professionals havent de cedir imatges i exigim el
respecte al dret a la llibertat d’informació i al secret
professional reconeguts a l’article 20 de la Constitució
espanyola. 3. Denunciem l'anacronisme que suposa l'existència
de l'Audiència Nacional com a tribunal especial en l'actual
ordenament jurídic espanyol. 4. Demanem a la Fiscalia General
de l'Estat, i en especial al fiscal de l'Audiència Nacional,
que no malbaratin els pocs recursos que té la justícia i
centrin els seus esforços a perseguir i combatre aquells
delictes que suposen un problema social greu (delictes
fiscals, narcotràfic, etc.). 5. Traslladar el text de la
moció al col·lectiu Alerta Solidària, al Col·legi de
Periodistes, a la Fiscalia General de l’Estat, a l’Audiència
Nacional, al Ministeri de Justícia, i a les Conselleries de
Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya.”
Seguidament, intervé la Presidència que diu que des del
govern s’està d’acord en què procedeix i és urgent que es
discuteixi aquesta moció, però que en Junta de Portaveus els
grups municipals Convergència i Unió, Socialista i Iniciativa
per Catalunya-Verds han plantejat una proposta de declaració
institucional alternativa que permeti situar Figueres en un
punt de moderació i que fos sensible amb tots els arguments
que s’han esgrimit, però com a alcalde, govern i consistori
amb el degut respecte que s’ha de tenir a les institucions;
que es llegirà la proposició que es planteja com a
alternativa i que si no veuen la possibilitat de sumar-s’hi
es procedirà a la votació de la seva moció.
A continuació, la Presidència procedeix a la lectura de
la proposició institucional següent:
“Davant de la polèmica política, mediàtica i judicial de
les darreres setmanes a la demarcació de Girona, volem
manifestar el següent: 1. Figueres és la segona ciutat de la
demarcació, racó mediterrani acollidor i obert, forjat així a
través dels segles per ser terra de pas de moltes i diverses
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cultures que han configurat la manera de ser de la seva gent:
respectuosa, educada i cívica. 2. Figueres és i ha de
continuar essent una ciutat de gent lliure, capaç d’expressar
allò que vulgui, ja que la llibertat d’expressió és un dret
fonamental. Tot i això, les institucions que defensem aquesta
llibertat també hem de garantir la llibertat del veí. 3. El
civisme és un valor que les institucions promouen perquè els
ciutadans puguin desenvolupar al màxim la seva llibertat de
forma ordenada i sense malmetre la convivència. És, sens
dubte, un valor col·lectiu de la societat moderna a la qual
pertanyem. 4. Les pintades en carrers, independentment de
l’interès del missatge, són un acte incívic que deteriora la
nostra ciutat i atempta contra la convivència de la seva
gent. Les pintades a la via pública no són un acte de
llibertat d’expressió sinó una acció que, contextualitzada en
els actes de cremades de símbols a Girona, posa Figueres com
a ciutat intolerant i excloent. 5. La reacció judicial en
relació amb els fets de Girona i demarcació, de cremada de
símbols i pintades, és desproporcionada i alhora tan
reprovable com el pretès heroisme que es manifesta amb
l’activisme contra el monarca. 6. Lamentem que aquest debat,
que ha agafat una dimensió que no correspon a la voluntat de
la majoria de ciutadans ni a la de les seves institucions,
posi Figueres en l’actualitat mediàtica. 7. Volem fer una
crida a tota la ciutadania perquè, des de la seva pluralitat,
participi
dels
valors
col·lectius
del
civisme
i
la
convivència que ens permeten evolucionar com a societat
moderna i mantenir el caràcter de ciutat oberta i tolerant.”
Prossegueix la seva intervenció la Presidència que diu
que s’intenta mantenir la línia del que es va aprovar a
l’Ajuntament de Girona de situar-se en el reconeixment d’un
criteri que hauria de ser fonamental i que no ha presidit
tota aquesta discusió; que sempre hauria d’existir el criteri
de proporcionalitat entre la falta o el presumpte delicte que
es comet i el possible càstig que es pot arribar a obtenir;
que els sembla que en aquest tema no està existint el criteri
de proporcionalitat i que no correspon al plenari anar més
enllà d’aquesta declaració institucional; que es condemna
sense cap tipus de matís qualsecol acte de tipus incívic que
suposi lesionar el mobiliari urbà, embrutir les parets, ja
sigui en favor o en contra de qualsevol idea política o
convicció ideològica, i que aquest és un plantejament que es
fa en la línia del que s’ha aprovat recentment a l’Ajuntament
de Girona.
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A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Mata Solsona que diu que aquest és un bon text de declaració
d’intencions i que és acceptable per a Esquerra Republicana;
que hi votaran a favor, però que és molt tebi considerant que
s’ha obligat un professional a vulnerar els seus principis i
a traslladar-se fins l’Audiència Nacional a entregar el seu
material de treball; que és tebi en el moment en què un
col.lectiu de joves, entre ells, alguns figuerencs que estan
tornant de l’Audiència Nacional i passen pel tràngol de
veure’s imputats en un procés judicial rigorós com és anar a
l’Audiència Nacional sigui quin sigui el seu resultat; que hi
ha gent que té peticions de penes de més d’un any de presó
per haver fet una cosa que segons alguns és un delicte i
segons altres és una manifestació de la llibertat d’expressió
i que votaran a favor, però demana que també sigui sotmesa a
votació la moció que presenten.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que per part del govern no hi havia cap intenció de fer cap
declaració institucional sobre aquest tema; que creu que és
un tema que està essent aprofitat per interessos partidistes
i polítics, segurament fora de l’àmbit territorial de
Catalunya, i que entre tots es contribueix a alimentar una
polémica que té un interès polític molt clar i que pot tenir
a ciutadans amb noms i cognoms com a principals perjudicats;
que és obligació d’aquesta presidència vetllar perquè la
institució que representa faci servir un llenguatge adequat i
que els termes de la moció que es presenta per part del grup
municipal d’Esquerra un govern d’una ciutat com Figueres no
els pot assumir de cap manera.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego
Torres que diu que veu correcta la moció que presenta el
govern i que si es retira el punt 5 hi votarà a favor; que
l’Ajuntament no pot posar-se en qüestions judicials; que la
judicatura és un poder indepentment i des de l’ajuntament no
es pot dir que sigui desproporcionat o no; que cada dia
s’estan veient actuacions de jutges desproporcionades com
quan es deixa en llibertat violadors que encara no s’han
penedit i que si es retira el punt 5 hi votarà a favor.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
al senyor Diego Borrego hauria de pensar que el punt 5
intenta dir d’una manera correcta el que la moció d’Esquerra
diu en una forma una mica més brusca; que s’intenta ser
sensible a totes les posicions i a totes les sensibilitats i
que aquest govern en l’intent també d’atendre aquest argument
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de desproporció que hi ha entre la trascendència que han
donat les instàncies judicials i els fets concrets considera
que si vol atendre totes les sensibilitats ho ha de mantenir.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que es podria intentar consensuar alguns termes del
punt 5 de la moció; que la moció està en consonància amb la
que es va aprovar per l’Ajuntament de Girona i que el punt 2
de la moció d’Esquerra Republicana coincideix amb la
declaració institucional de Girona.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que la moció que es planteja des d’Esquerra Republicana no
s’havia pogut llegir per l’equip de govern i que s’està
intentant contrastar amb els diferents grups; que per part
del govern i com a prova de bona voluntat estan disposats a
votar conjuntament els punts 1, 2 i 5 de la moció, però que
no es poden titllar d’anacrònics els treballs de l’Audiència
Nacional ni fer una petició a la Fiscalia General de com
s’han de gastar els seus diners; que creuen que no pertoca al
plenari de la ciutat; que els grups que donen suport al
govern votaran favorablement sobre els punts 1, 2 i 5 de la
moció i que si volen que s’aprovi conjuntament s’haurien
d’eliminar els punts 3 i 4 o que, sinó, es votarà per
separat.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Canet Coma que demana que es votin separadament els diferents
punts de la moció.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la
urgència de la moció abans transcrita presentada pel grup
municipal Esquerra Republicana de Catalunya.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament adopta l’acord
següent:
”Exposició de motius: A l’Estat Espanyol, d’un temps
ençà, s’estan produint una sèrie de vulneracions i retallades
en drets tant essencials com el de la llibertat d’expressió.
Aquests darrers dies hem vist com persones que manifestaven
opcions polítiques han estat considerades com a possibles
delinqüents. Per això, davant de la decisió de la fiscalia de
l'Audiència
Nacional
espanyola
d'imputar
a
diversos
ciutadans, entre ells alguns figuerencs, per un delicte
d'injúries a la Corona, arran de la crema de fotografies dels
reis, el Ple de l’Ajuntament acorda: 1. Exigim el respecte al
dret fonamental a la llibertat d'expressió –i al dret a
manifestar-se com expressió d'aquest- reconegut per la
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Constitució espanyola, però també per l'article 19 de la
Declaració Universal dels Drets Humans. 2. Donem el nostre
total suport als periodistes que han vist vulnerats els seus
drets professionals havent de cedir imatges i exigim el
respecte al dret a la llibertat d’informació i al secret
professional reconeguts a l’article 20 de la Constitució
espanyola. 3. Traslladar el text de la moció al col·lectiu
Alerta Solidària, al Col·legi de Periodistes, a la Fiscalia
General de l’Estat, a l’Audiència Nacional, al Ministeri de
Justícia i a les Conselleries de Justícia i Interior de la
Generalitat de Catalunya.”, en aprovar-se els punts 1, 2 i 5
de la moció abans transcrita pels vots a favor dels dinou
membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Casellas
Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda
Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver,
Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa,
Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias,
Carbonell Sabartés i Bertran Soler; i el vot en contra del
senyor Borrego Torres; i, en no aprovar-se els punts 3 i 4 de
la moció abans transcrita, en votar-los a favor els sis
membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata Solsona,
Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran
Soler; i en contra els catorze membres de l’Ajuntament
següents: Vila Vicente, Casellas Borrell, Bonany Pagès,
Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan,
Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà,
Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa i Borrego Torres.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat,
declarar
la
urgència
de
la
declaració
institucional abans transcrita.
Seguidament,
se
sotmet
a
votació
la
declaració
institucional abans transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA
d’aprovar-la en votar-hi a favor els dinou membres de
l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Casellas Borrell, Bonany
Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà
Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip
Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa, Canet Coma, Mata
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i
Bertran Soler; i en contra el senyor Borrego Torres.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que ha d’indicar als grups municipals que
les qüestions que tinguin a veure amb el caràcter polític o
ideològic es procuri intentar consensuar-las prèviament i no
a cops de moció del plenari; que després s’han de fer
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transaccions precipitades i que es dificil per al conjunt de
regidors seguir el que s’acaba votant; que prega als grups
que quan presentin mocions de caràcter ideològic o polític
d’àmbit nacional o internacional ho facin arribar amb temps
suficient perquè si hi ha alguna oferta de transacció en la
mesura que es consideri que és un valor que tots els grups
s’hi puguin sumar.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres
que diu que en la primera votació en què s’han votat els
punts 1, 2 i 5 amb una mica de temps potser hi hagués pogut
votar a favor; que dóna total suport a la feina dels
periodistes, però que considera ilògic que un grup que promet
la Constitució per imperatiu legal ara faci defensa de
l’article 20 i d’altres; que s’està a favor o en contra de la
Constitució; que no es pot fer servir la Constitució quan
interessa i que, per això, el seu vot ha estat negatiu.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Canet Coma que diu que li resulta impossible no contestar al
senyor Borrego; que d’una Constitució poden agradar coses i
desgradar d’altres; que en la mesura que una Constitució
històricament sigui la manera de constatar els drets de les
persones davant dels drets dels dictadors o d’altres coses
s’ha d’estar a favor de l’existència de constitucions, però
que la Constitució garanteix la unitat d’Espanya a través
l’exercit i que en aquest punt mai hi estaran d’acord per
moltes
raons
i,
no
només
perquè
siguin
d’Esquerra
Republicana, sinó per raons de lògica; que quan s’està
d’acord amb una cosa no es té perquè estar-hi al 100%
d’acord; que de vegades no està el 100% a favor del que
defensa la seva formació i que suposa que el senyor Borrego
tampoc amb el 100% de la seva; que el criteri d’emparar-se en
la Constitució per a unes coses i després no acceptar-la per
a d’altres no li sembla gens contraproduent; que pensa que
acceptar el principi que les constitucions defensen els drets
dels individuus és un criteri de teoria política perfectament
acceptable, però que que quan la legislació es concreta pot
tenir uns elements no previstos en l’anunciat teòric; que el
dret de propietat i el dret de llibertat segons com
s’interpretin volen dir una cosa o una altra; que quan la
llibertat va ser formulada també volia dir llibertat
d’acomiadar i de contractar i que avui ningú estaria d’acord
amb l’acomiadament lliure i en canvi es fa en nom de la
llibertat i que així va néixer el dret de la llibertat; que
la mateixa legislació ha restringit el dret de propietat a
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l’interès públic i que avui dia hi ha expropiacions i
d’altres coses que es fan per l’interès públic; que aquestes
discusions si el senyor Borrego vol es poden allargar perquè
s’està parlant del Partit Popular i d’Esquerra Republica i
que no té cap problema en debatre sobre aquest tema de teoria
política, però que creu que hi ha determinats moments en què
hi ha coses que cauen pel seu propi pes i que aquesta és una
d’elles.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que no els hauria de saber greu que els plens s’acabin aviat
i que no s’haurien de reproduir debats que potser no els hi
pertoquen del tot.
A continuació, torna a fer ús de la pasraula el senyor
Borrego Torres que diu que el dia que el senyor Canet vulgui
es pot fer un debat en un altre lloc sobre aquesta tema; que
dir que la Constitució es basa sobre la defensa de la unitat
d’Espanya amb l’exèrcit és molt simplista; que la Constitució
va ser aprovada per la majoria del poble espanyol i català i
que aquesta és la base de la Constitució.
----Policia urbana: No s’aprova una moció presentada pel grup
municipal Esquerra Republicana de Catalunya que proposava que
s’acordés que la Guàrdia Urbana en determinats casos es
limits a fer complir l’ordenança de convivència ciutadana. La
senyora Mata Solsona procedeix a la lectura de la moció
següent:
“Mireia Mata i Solsona en representació del Grup
Municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de Figueres presenta, per
tal que sigui sotmesa a consideració del Ple i aprovada si
s’escau, la següent MOCIÓ Exposició de motius: A l’Estat
Espanyol, d’un temps ençà, s’estan produint una sèrie de
vulneracions i retallades en drets tant essencials com el de
la llibertat d’expressió. Prova
d’això n’és el setge
policial, que darrerament estan patint opcions polítiques
com l’esquerra independentista a les comarques de Girona i
també a l’Empordà. El passat 22 de setembre varen ser
detinguts de manera arbitrària e il·legal per la Guàrdia
Urbana de Figueres dos joves Figuerencs per fer pintades en
diferents indrets de la ciutat. La Guàrdia Urbana en aquest
cas hauria d’haver aplicat l’Ordenança de Convivència
Ciutadana, pel fet de realitzar pintades en bens de tipus
privat o públic i no calia detenir-los i denunciar-los als
Mossos d’Esquadra pel fet de fer pintades per expressar la
seva opinió envers al Rei. L’Ordenança de Convivència diu:
43

Article 40.5. Els agents de la Policia Local, en els supòsits
d’haver realitzat grafits o pintades en un be, podran retirar
o intervenir els materials o mitjans emprats quan es
realitzin sense l’autorització municipal corresponent. Tot
seguit s’hauria d’aplicar els articles següents: Article 78.
Infraccions. Article 80. Sancions. Article 84. Reparació del
dany. Article 85. Treballs voluntaris. Per tot això, el grup
municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents
Acords: 1. Que es posi fi a la criminalització que esta
patint l’esquerra independentista així com el conjunt dels
moviments socials pel sol fet d’expressar les seves opinions.
2. Que l’Ajuntament de Figueres, posi fi a les actuacions
irregulars realitzades per la seva Guàrdia Urbana, arran de
les detencions produïdes el passat dia 22 setembre a dos
joves de Figueres. 3. Que la Guàrdia Urbana en casos com
aquest es limiti a fer complir l’Ordenança de Convivència
Ciutadana. 4. Que l’Ajuntament de Figueres demani a les
Conselleries de Justícia i Interior de la Generalitat de
Catalunya l’arxiu d’aquest cas.”
Seguidament,
el
Ple
de
l’Ajuntament
ACORDA,
per
unanimitat,
declarar
la
urgència
de
la
moció
abans
transcrita.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Yécora
Romero que diu que li sembla deduir del text un cert
tremendisme i que gràcies a Deu no ho és tant; que aquest
tremendisme segurament deriva d’unes inexactituds a les que
segurament han sotmès a la senyora Mata amb una informació
que no és la correcta; que a l’exposició de motius es parla
de detinguts i que no es va detenir cap persona, sinó que
se’n va retenir una i que el criteri és diferent; que la
Guàrdia Urbana entén que va tenir una actuació correcta; que
es va limitar a depurar unes pintades que s’estaven fent i
que va aplicar la vulneració de l’article 40.5 de l’ordenança
de convivència ciutadana; que va ser amb motiu de retenir a
una de les tres persones que estaven actuant que es van donar
compte del contingut de les pintades i que en el compliment
estricte de la normativa que la Guàrdia Urbana té encomanada
es van donar compte que era un tema que s’escapava de les
seves atribucions que són única i exclusivament vetllar pel
bon ordre i per la neteja del mobiliari urbà i de les parets;
que van pensar que podria ser que s’estigués cometent un
delicte contemplat en el capítol segon del Codi Penal a
l’article 490.3 i que conscients de que no eren qui per
jutjar van passar el tema als Mossos d’Esquadra per si
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consideraven que s’hagués de continuar endavant; que en cap
moment hi va haver cap detenció; que de les tres persones que
van ser sorpreses una es va escapar, l’altra la van agafar i
una altra no la van poder enganxar, tot i que, es va veure a
quin carrer i número entrava; que la persona que es va
retenir se’l va deixar a casa seva amb la indicació que a dos
quarts de deu es presentés als Mossos d’Esquadra acompanyat
d’un advocat per poder li prendre declaració; que l’altra
persona que es va refugiar a un determinat número d’un
determinat carrer era un menor que va ser identificat pel seu
company i que els Mossos d’Esquadra es van posar en contacte
amb els seus pares o tutors; que són temes que estan
pendents; que considera que la Guàrdia Urbana s’ha de limitar
a fer la seva feina; que així ho van fer i que no van anar
més enllà.
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que
segons les paraules del senyor Yécora dedueix molt clarament
que si embruts en una paret escrivint “Enric Flix et matarem”
el problema és d’un tipus, però que si el que s’escriu és una
altra cosa l’actuació acaba essent diferent; que creu que
s’haurien d’acostumar a que les infraccions a determinades
ordenances es tractessin com a determinades infraccions a
determinades ordenances i que no es contribueix a la
desproporció, ja que aquesta és la sensació que es té des
d’Esquerra Republicana; que ha quedat molt clar el que ha dit
el senyor Yécora en una explicació molt correcte; que li ha
quedat clar que no h’hi ha prou en demanar les versions
oficials del govern a través dels correus electrònics; que va
demanar formalment que se li fés arribar la versió que es
tenia des del govern; que ara torna la pilota a la
Presidència quan diu que determinats temes seria bo que es
puguessin parlar abans i que li recorda que deu tenir un
correu electrònic seu on li demanava, l’endemà de produir-se
els fets, la seva versió perquè d’aquesta manera hagués
tingut l’explicació; que no vol convertir aquest plenari en
un fòrum de discusió sobre la feina de la Guàrdia Urbana; que
es pot discrepar d’algunes accions puntuals i que creu que
la seva obligació és que es puguin dir en un espai de
llibertat com és el plenari, sobretot, quan es té la
tranquilitat moral d’haver demanat molts dies abans la
informació oficial.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Yécora Romero que diu que vol fer una petita matització que
demostra que Guàrdia Urbana i la Brigada no discrimen
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continguts de pintades; que la prova es té en la fotocòpia
d’una pintada que diu amb lletres immenses “Viva el Rey Juan
Carlos I” que va ser esborrada i que els autors van passar
pel mateix adreçador.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que el que
intenta dir el senyor regidor de la Guàrdia Urbana és que
aquest criteri és el que preval sempre en totes les
actuacions; que prega que no es posi en dubte que aquest és
un criteri objectiu; que es vol fer complir amb rigor i amb
exigència
l’ordenança
de
civisme
i
convivència;
que
s’intentarà reprovar i sancionar el que es pot fer amb tots
els comportaments incívics i que
és
un
despropòsit
presuposar que hi ha un component ideològic que fa que es
descriminin alguns accions; que això no s’ajusta a la
realitat de les coses i que el govern no pot recolzar en cap
dels seus extrems aquesta moció.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA de no aprovar-la en votar-hi a favor els
sis membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i
Bertran
Soler;
i
en
contra
els
catorze
membres
de
l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Casellas Borrell, Bonany
Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà
Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip
Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa i Borrego Torres.
----Patrimoni municipal: No s’aprova la moció presentada pel
grup
municipal
Esquerra
Republicana
de
Catalunya
que
proposava
concedir
a
la
Unió
Esportiva
Figueres
la
utilització de l’oficina del club com a seu social. El senyor
Canet Coma procedeix a la lectura de la moció següent:
“En Francesc Canet, en qualitat de portaveu del
grup
municipal d’ERC i presenta, per tal que sigui sotmesa a la
consideració del Ple i aprovada si s’escau, la següent MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS El desenllaç final de la decisió del
màxim accionista de la S.A. Esportiva Miapuesta Figueres de
canviar el nom de la societat i endur-se-la a Castelldefels
ha estat un èxit per als seus plantejamewnt, deixant de
retruc l’entitat mare, la Unió Esportiva Figueres, un club
amb 88 anys d’Història, sense inscripció oficial. Vaja, que
l’ha abocat a la desaparició.
La situació ha implicat
l’inici del lògic procés la rescissió del contracte de llarga
durada d’utilització de l’estadi municipal de Vilatenim que
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tenien signat el consistori i la SAE Miapuesta. Vist que s’ha
creat un nou club de futbol, mantenint al màxim possible els
seus senyals d’identitat de l’antiga Unió Esportiva Figueres
sembla indiscutible que un dels elements de continuïtat més
visibles seria la utilització com a seu social de l’espai de
què sempre ha disposat el club als baixos de l’estadi
municipal. Vist que un club esportiu acostuma a necessitar
dels ingressos per publicitat en el recinte on disputa les
seves competicions (l’Estadi municipal de Vilatenim ofereix,
en aquest sentit àmplies possibilitats). Per tot això, el
grup municipal d’ERC proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS 1.-Concedir a la Unió Sportiva Figueres, en tant que
continuadora de la història de la Unió Sportiva Figueres,
fundada a l’any 1919, la utilització de la tradicional
oficina del club com a seu social, tant bon punt la rescissió
del contracte amb la societat Miapuesta Castelldefels es
concreti. 2.-Facilitar a la Junta Directiva de la Unió
Sportiva
Figueres
la
possibilitat
que
pugui
obtenir
d’ingressos per publicitat (imprescindibles per a la seva
superviència i viabilitat esportiva) en el recinte de
l’Estadi Municipal, a través del corresponent conveni amb
aquest consistori.”
Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que és una societat que amb esforços està intentant
sobreviure a la categoria tercera de la territorial catalana;
que li sembla lògic que des de l’Ajuntament se li faciliti
una seu social, ja que és un punt de referència i trobada
dels seus associats i que sempre l’havia tingut, tant quan es
deia Unió Esportiva Figueres, com quan es va dir Miapuesta
SAD; que pensa que és lògic permetre que aquest club
originari de la ciutat i amb tants anys d’història pugui
beneficar-se de les tanques públicitàries i d’altres espais
de Vilatenim; que s’hi ha posat un context que fa difícil
rebutjar la situació; que s’està parlant de quan es
rescindeixi el contracte amb Miapuesta i que ja se sap que en
aquests moments potser deu ser impossible per moltes raons,
però que quan es rescindeixi aquest contracte deu ser
perfectament factible; que més enllà d’altres consideracions
que segurament li explicarà la Presidència i que ja s’han
compartit i discutit en Juntes de Portaveus considera que la
generositat s’ha de poder demostrar en moments com aquest;
que creu que l’Ajuntament pot ser generós amb el Figueres
deixant-li utilitzar com a seu social la que sempre havia
tingut abans de l’infausta arribada de l’infaust personatge
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que ha acabat intentant liquidar la societat; que des d’un
punt de vista mercantil ha liquidat la societat, però que des
del punt de vista sentimental la Unió encara té un cor que
batega i que demana que es doni suport a aquests dos punts
que són simplement cedir un espai físic i permetre a través
del conveni poder obtenir ingressos publicitaris per no
tallar les ales al club.
Seguidament,
el
Ple
de
l’Ajuntament
ACORDA,
per
unanimitat,
declarar
la
urgència
de
la
moció
abans
transcrita.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que el govern considera que el tema de la Unió Esportiva
Figueres és un tema molt important i sensible per a la
ciutadania que no s’ha de resoldre a cops de moció; que
alguna d’aquestes solucions segurament s’incorporaran a
l’acció de govern i que de fet ja estan resoltes; que
considera que es faria un trist favor en el club si s’anessin
prenent acords i desacords en base a cops de moció; que el
govern ni recolzarà ni vol entrar a debatre aquesta moció i
que quan es consideri oportú s’informarà dels acords presos.
Seguidament, interné el senyor Borrego Torres que diu
que en aquest cas recolza la moció presentada per Esquerra
Republicana perquè considera que en aquests moments la Unió
Esportiva Figueres està passant uns mals moments i qualsevol
recolzament, encara que sigui una moció, els socis i
simpatitzants ho agraeixin i que hagués estat bo poder-la
aprovar.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que que no s’aprovi una moció no vol dir
que aquestes decisions no es prenguin en un moment donat; que
la regidoria d’Esports i la Gerència del govern de la ciutat
i en algun moment la Presidència estan treballant aquests
temes; que s’estan treballant de forma serena i els sembla
que farien un trist favor si s’anessin prenent decisions en
base a iniciatives del plenari, improvisades i per assumptes
urgents.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, se
sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA de no aprovar-la en votar-hi a favor els
set membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i
Bertran Soler i Borrego Torres; i en contra els tretze
membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Casellas
Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda
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Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver,
Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca
Fonollosa.
----Cultura: El grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya retira la moció per la qual proposava realitzar
diverses actuacions en relació als documents catalans de
l’Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca. La senyora Mata
Solsona procedeix a la lectura de la moció següent:
“Mireia Mata i Solsona, en representació del grup
municipal d’ERC a l’Ajuntament de Figueres i a petició de la
Comissió de la Dignitat, presenta, per tal que sigui sotmesa
a la consideració del Ple i aprovada si s’escau, la següent
MOCIÓ EXPOSICIÓ DE MOTIUS. Atès que l’objectiu bàsic del
retorn dels documents catalans de l’Arxiu de la Guerra Civil
de Salamanca és restituir-los a les persones, partits
sindicats i entitats de tota mena que en van ser espoliats el
1939. Atès que aquest procés s’ha interromput des de
l’octubre passat, quan els tècnics acabaren la identificació
dels documents i objectes catalans. Atès que recentment ha
mort l’artista Carles Fontserè, que tant havia lluitat per la
recuperació dels seus cartells, sense poder veure aquesta
restitució, no es pot consentir que cap altre afectat pugui
desaparèixer sense veure la justa restitució dels seus béns,
Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS - Adherir-se a la denúncia
d’aquesta situació feta per la Comissió de la Dignitat,
persones, partits, sindicats i entitats afectades per
l’espoli. - Demanar al Ministre de Cultura César Antonio
Molina Sánchez que immediatament prossegueixi, en cooperació
amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
el procés d’identificació dels documents i objectes catalans
de l’Arxiu de la Guerra Civil requisats a persones i entitats
catalanes. - Que un cop corroborada la identificació, la
Comissió Mixta del Ministeri de Cultura i la Generalitat, en
el termini de tres mesos que preveu la Llei, retorni a la
Generalitat de Catalunya els documents i objectes arrabassats
per la força el 1939, amb la finalitat que aquesta en pugui
fer efectiva la restitució als seus legítims propietaris. Adherir-se a l’acte convocat per la comissió de la dignitat
pel dia 21 d’octubre al Palau Sant Jordi amb el títol “La
Nació Catalana diu PROU, volem tots els papers”. - Comunicar
aquesta moció al Ministre de Cultura, el Conseller de Cultura
de la Generalitat i a la Comissió de la Dignitat.”
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A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que la posició del govern en relació a
aquesta moció i l’assumpte dels papers de Salamanca és de
molta
preocupació; que sobre la lectura de la moció se’n
podria extreure un principi d’acord, però que s’ha rebut cinc
minuts abans del ple; que el color polític del govern està
vinculat pel que es fa a Madrid i a Barcelona i que considera
que seria adient que s’en parlés i que s’acabés de perfilar
aquesta moció; que el govern no està d’acord amb la urgència;
que convida al grup d’Esquerra Republicana que es reuneixi
amb el regidor de cultura i que es pugui consensuar de cares
al proper ple, ja que no està d’acord en debatre la urgència.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que entén
que el que proposa el senyor Casellas a la senyora Mata és
que aquest tema quedi sobre la taula que no es voti la
urgència, sinó que es treballi de forma immediata amb el
regidor de cultura per estalviar-se cap mena d’incidència amb
el govern de la Generalitat de Catalunya.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Mata Solsona que diu que no tindrà cap incidència amb el
govern de la Generalitat de Catalunya; que accepta la
negociació amb el regidor de cultura i que creu que amb tota
seguretat arribaran a un acord; que no és una moció pròpia,
sinó que és una moció de la comissió de la dignitat que s’ha
fet arribar a l’alcaldia; que pensava que l’ajuntament
emprendria una gestió amb aquest tema; que cal aquesta
celeritat perquè l’acte és el dia 21 d’octubre i que accepta
la proposta.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, la
senyora Mata Solsona retira la moció presentada.
----14. Precs i preguntes: A l'apartat de precs i preguntes
es produeixen les següents intervencions:
----Vies públiques: El senyor Borrego Torres felicita al
senyor José Luis Yécora Romero per l’habilitació a la placeta
baixa de la Rambla d’aparcaments per a motos. Fa ús de la
paraula el senyor Borrego Torres que diu que vol felicitar al
senyor Yécora perquè ha pogut comprovar que a la plaçeta
baixa de la Rambla s’han habilitat una sèrie d’aparcaments
per a motos; que això s’havia comentat en una comissió; que
manquen també aparcaments en altres llocs de la ciutat i que
el senyor Yécora no té cap dedicació exlusiva ni parcial.
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----Vies públiques: El senyor Borrego demana que es faci
arribar un informe del Síndic municipal de greuges sobre les
barreres arquitectòniques a tots els membres del consistori.
Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que com
a membre del Consell municipal de mobilitat el Síndic
municipal de greuges li va fer arribar un informe que suposa
que han rebut tots els membres del consistori que es troben
dins
del
consell
referent
al
tema
de
les
barreres
arquitectòniques que difulten la mobilitat de les persones
amb discapacitats físiques; que creu que és un informe molt
complet i una feina molt elaborada del Síndic de greuges; que
li agradaria demanar que es fés arribar aquest informe a tots
els regidors del consistori; que es tracta d’un tema molt
preocupant com són les barreres arquitectòniques o els
vehicles estacionats a la vorera; que és un problema sobre el
qual s’ha de posar fil a l’agulla a tots els barris de la
ciutat; que una persona amb una cadira de rodes hauria de
poder anar d’una punta a l’altra de la ciutat sense cap tipus
de barreres, ni arquitectòniques, ni amb cotxes sobre la
vorera; que voldria que aquest informe es faci arribar a tots
els regidors i que felicita al Síndic de greuges pel seu
informe.
Seguidament,
intervé
la
Presidència
que
diu
que
s’atendran les peticions del senyor Diego Borrego de forma
immediata; que es comparteix la seva preocupació sobre aquest
tema i que és un objectiu del govern; que tant el regidor
Quim Felip, com Pere Pujulà, com el conjunt del govern té
molt clar que durant aquest mandat s’ha d’aprofitar per
millorar amb caràcter d’urgència l’estat de la via pública.
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Canet Coma
sobre vehicles aparcats a les places. Fa ús de la paraula el
senyor Canet Coma que diu es vol referir també a la via
pública; que sap que es molt dificil de controlar, però que
el senyor Yécora té un excel.lent servei de fotografies per
detectar determinades coses de la via pública; que li prega
que el faci passar per les places de la ciutat on s’hi fan
obres i que s’hi trobarà acumulades una gran col.lecció de
furgonetes aparcades permanenment damunt de les places on hi
ha jocs infantils; que no deu ser gaire complicat fer una
mena de seguiments intensos de les places de la ciutat
sobretot quan el costat s’hi està fent algun edifici i que
una brigada de fotografia també estaria bé; que s’ofereix a
fer arribar unes quantes fotografies; que, com a mínim,
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s’infringeix
l’ordenança
de
civisme
a
part
de
la
d’aparcament; que demana que hi hagi un seguiment acurat
d’aquestes situacions; que en el plenari, quan el senyor
Santi Vila es trobava a l’oposició, els havien rebotat en
aquest tema; que havien anat fent diferents apreciacions i
exigint sobre aquest tema al govern de torn perquè se’n
tingués constància; que al de la dreta de la presidència
aquestes paraules li rebotaven; que es refereix a la dreta
geogràfica de la presidència, tot i que, de vegades té els
seus dubtes i que no sap per part de quin dels dos; que
potser al cap d’un temps pot fer com el senyor Diego Borrego
i dir que en determinats llocs han desaparegut les furgonetes
aparcades a la vorera i a l’entorn dels jocs infantils i que
es fàcil de detectar perquè sol ser on es fan obres.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que el
senyor Canet té raó i que coneixen aquest tema; que en el
pressupost de l’any vinent s’incorporarà la figura del
zelador d’obres que no existeix des de fa molts anys; que
serà una peça imprescindible per fer possible que aquests
actes d’indissciplina urbanística es puguin esmenar i que si
vol el senyor regidor de la via pública pot afegir alguna
cosa, ja que “no ve d’un pam”.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Felip
Gayolà que diu que durant el matí ha estat parlant amb els
senyors Ollé i Casellas sobre les furgonetes que es troben a
sobre de les places; que ha parlat amb el senyor Ollé sobre
la necessitat de la figura del zelador d’obres i que totes
les denúncies que es fan a partir de la Guàrdia Urbana al
final puguin arribar al destinatari, però que és una cosa
lenta i que a vegades l’obra ja s’ha acabat i la denúncia
encara no s’ha cursat; que se n’ha parlat avui i que haviat
tot això s’agilitzarà.
Seguidament, torna a fer ús de la paraula del senyor
Canet Coma que diu que vol agrair la intervenció del senyor
Quim Felip perquè “no ve d’un pam” i que espera que d’aquí a
un temps es pugui dir que sí “que venia d’un pam” i que
aquests deu minuts que hi han perdut es tradueixin en veure
lliures les places de la ciutat de les furgonetes; que en el
mandat passat un dia es va debatre sobre la plaça Ramon Canet
perquè hi havia els camions d’una empresa determinada que hi
vessava tots els olis possibles i que va costar molts diners.
----Vies públiques: El senyor Felip Gayolà informa que s’ha
fet un pla de voreres. Fa ús de la paraula el senyor Felip
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Gayolà que diu que vol contestar al senyor Borrego sobre el
que ha dit del Sindic de greuges i que algunes de les coses
que es troben dins les fotografies que té ja estan fetes; que
s’ha acabat de fer un pla de voreres en el qual fa temps que
s’hi estava treballant i que ara s’ha acabat i que algunes de
les coses que diu ja es troben executades.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres
que diu que no ha posat mai en dubte la feina de l’equip de
govern en aquesta actuació i que només es referia l’informe
que ha fet el Síndic.
----Cultura: Pregunta que formula el senyor Borrego Torres
sobre un homenatge al senyor Eduard Bartrolí. Fa ús de la
paraula el senyor Borrego Torres que diu que a començament
d’aquest any va morir el senyor Eduard Bartrolí que
segurament passarà a la història de la cultura de la ciutat;
que després de la seva mort des de tota la societat civil de
la ciutat es van fer escrits admirant la seva obra; que es va
decidir que es crearia una comissió que estudiaria els actes
que es farien en homenatge a l’Eduard Bartrolí i que l’acte
central es faria aquest mes de setembre que era el mes del
seu
aniversari;
que
Atenea
ha
passat
al
davant
de
l’ajuntament, ja que comença el primer cicle de conferències
amb una taula rodona sobre l’Eduard Bartrolí; que vol saber
si aquesta comissió està creada i que qui en forma part i per
quin motiu ha passat el mes de setembre sense haver-se fet
rés.
Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu
que el senyor Diego Borrego té tota la raó; que hi havia un
compromís de crear una comissió i que així es va fer; que
aquesta comissió està coordinada pel senyor Josep Valls el
qual ja va contactar amb la regidora Isabel Pineda, amb la
Yolanda Milán i ara amb ell per coordinar aquest seguiment;
que hi ha un programa molt intens dins el qual hi ha
implicades moltes institucions figuerenques; que, malgrat que
hi hagi una convocatòria d’una entitat que no és la comissió
d’homenatge al senyor Eduard Bartrolí, sí que està relacionat
aquest acte amb els actes de la comissió; que lamenta no
poder donar una informació més completa; que el senyor Josep
Valls coordina aquesta comissió que està en contacte amb la
regidoria de cultura i que el dia 13 de gener de 2008 es farà
al Teatre Jardí el dia central d’una sèrie d’actes de la
figura d’aquest l’il.lustre figuerenc.
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A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Borrego Torres que diu que agraeix les explicacions del
regidor de cultura; que si el senyor Alcalde vol tornar a
activar la comissió del nomenclator hi ha una sèrie de noms
figuerencs o de gent relacionada amb Figueres i que el primer
nom que posaran sobre la taula serà el d’Eduard Bartrolí per
dedicar-li un carrer o plaça; que creu que s’ho té ben
merescut i que seria un homenatge digne per aquesta persona.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que en les properes setmanes es constituirà la comissió del
nomenclator que es la que ha de tractar sobre aquestes
qüestions; que aquesta comissió haurà de reformular tots els
seus criteris; que sempre s’havia considerat que, a vegades,
no era bo precipitar-se en el temps a l’hora d’emprendre
algunes decisions d’aquest calat; que en el cas de l’Eduard
Bartrolí suposa que existirà el consens per poder-ho tirar
endavant i que es remet a la convocatòria imminent de la
comissió del nomenclator.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que avui s’ha de parlar de formes i de fons i que té
la mania de repetir que, a vegades, en democràcia les formes
són els fons; que en aquesta comissió hi treballaran amb tot
l’entusiasme del que siguin capaços, ja que el senyor Eduard
Bartrolí es mereix un
reconeixement ciutadà; que al grup
d’Esquerra Republicana de Catalunya no els hi ha arribat la
composició de la comissió; que s’havia dit que hi hauria un
representant de cada grup municipal i que si no hi acudeixen
quan es reuneixi ha de quedar clar que no tenen constància de
que en formen part i que no és perquè no hi vulguin anar,
sinó que no en tenen constància.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que no pateixin, ja que des de la Presidència els garanteix
que si hi ha alguna reunió seran informats perquè hi puguin
assistir; que agraeix que no hi hagi cap més altre prec ni
pregunta perquè demà juntament amb el senyor tinent d’alcalde
han de marxar de bona matinada cap a Madrid per atendre
qüestions vinculades amb la Casa Natal de Salvador Dalí i que
el fet d’acabar aviat els va molt bé.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les vint-i-una hores i cinquanta-dos minuts, de la qual
cosa dono fe.
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