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

Núm.23

Acta de la sessió extraordinària del dia 30 de novembre de
2007.
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 30
de novembre de 2007, sota la Presidència de l'Alcalde
Santiago
Vila
Vicente
es
reuneixen
els
membres
de
l'Ajuntament en Ple: 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, Núria Navarro Hurtado, Ciro
Llueca Fonollosa,
Mireia Mata Solsona, Xavier Besora
Causadias, Olga Carbonell Sabartés, Joan Antoni Bertran
Soler, Juan Casas Luis i Diego Borrego Torres, amb
assistència del secretari general, Fernando González Cebrián,
per tal de fer la sessió ordinària en primera convocatòria.
Excusen la seva absència els membres de l’Ajuntament
següents: Pere Casellas Borrell, Joaquim Felip Gayolà,
Francesc Canet Coma i Miquel Solé Soler.
A les nou hores i deu minuts, el President declara
oberta la sessió.
----Únic: S’atorga la Fulla de figuera de plata al mèrit al
senyor Xavier Subias Fages. La Presidència procedeix a la
lectura del dictamen següent:
“Atès que el divendres 30 de novembre de 2007 s'inaugura
a la Delegació de l'Alt Empordà del Col.legi d'Arquitectes de
Catalunya una exposició
sobre el despatx d'arquitectes
format per Guillermo Giraldez Dávila, Pedro López-Iñigo i
Xavier Subias Fages, exponents de la modernització del
llenguatge arquitectonic contemporani, que a inicis de la
segona meitat del segle XX va allunyar-se de l'arquitectura
acadèmica i monumental que imperava a Catalunya;
Atès que
Xavier Subias Fages, nascut a Figueres el 13 de juny de 1926,
ha mantingut una trajectòria professional remarcable, tant
com a arquitecte (col.legiat l'any 1951 per l'Escola
d'arquitectura de Barcelona), com a urbanista, per l'Escola
d'administració local de Madrid i també com a Degà del
Col.legi d'arquitectes de Catalunya i Balears (entre els anys
1968 i 1970); Vistes les dades que figuren al currículum de
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Xavier Subias Fages, que s'adjunta a l'expedient, i que
mostren una vàlua professional i docent mereixedora d'un
reconeixement que, d'acord amb el Reglament d'Honors i
Distincions de l'Ajuntament de Figueres, ha de ser la Fulla
de figuera de plata al mèrit; vist l'informe de 23 de
novembre de 2007, realitzat per Miquel Planas Roig, cap del
Departament
d'Estadística
i
Relacions
Ciutadanes
de
l'Ajuntament de Figueres, sobre la tramitació administrativa
d'aquest expedient i d'acord amb el Reglament d'honors i
distincions
de
l'Ajuntament
de
Figueres;
la
Comissió
Informativa de l'àrea de Serveis econòmics i generals i de
promoció, comerç, turisme i participació ciutadana proposa al
Ple de l'Ajuntament que s'adoptin els ACORDS següents:
Primer.- Atorgar a Xavier Subias Fages la Fulla de figuera de
plata al mèrit, en reconeixement a la seva trajectòria
professional com arquitecte, urbanista i Degà del Col.legi
d'Arquitectes de Catalunya i Balears. Segon.- Facultar
l'alcaldia-presidència a realitzar els actes i gestions que
siguin necessàris per a l'execució de l'acord anterior.”
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Mata
Solsona que diu que el vot d’Esquerra Republicana serà
afirmatiu; que creu que és un reconeixement merescut, però
que vol manifestar que s’està incomplint el Reglament
d’honors i distincions; que si des del mateix Ajuntament no
es compleix amb els Reglaments no es pot demanar que ho facin
la resta dels ciutadans i que no està d’acord amb la
convocatòria de plens extraordinaris en horari laboral, ja
que els regidors d’Esquerra no tenen dedicació i han de
complir una jornada laboral.
Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que
votaran a favor sense tenir en compte l’informe del secretari
general, ja que el senyor Subias és un figuerenc il.lustre;
que és produeix una manca de diligència i de compliment del
Reglament; que l’Ajuntament és el primer en estar obligat en
complir la normativa i que no la compleix; que el senyor
Xavier Subias és un figuerenc important, però que s’hauria de
tenir cura en fer actes i homenatges amb el temps suficient.
A continuacuó, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que la tragectòria del senyor Subias és plenament
reconeguda; que és fill de Figueres i que té un curriculum
important; que aquest vespre s’inaugura la Delegació de l'Alt
Empordà del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya
i que és
just quan l’oportunitat ho justifica; que està d’acord que
s’ha de ser exigent amb el compliment del Reglament d’honors
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i distincions com han dit la senyora Mata i el senyor Casas,
però que l’Ajuntament ha de poder planificar i decidir i que
no s’ha d’haver d’anar encorsetat; que el Ple de l’Ajuntament
és un acte solemne davant l’opinió pública i que el senyor
Subias Fages mereix la Fulla de figuera de plata; que agraeix
la generositat dels grups municipals, ja que per raons
d’urgència s’ha hagut de violentar el Reglament; que és un
Reglament que cal reformar i que l’interés passa per davant
de la forma administrativa.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les nou hores i dinou minuts, de la qual cosa dono fe.
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