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

Núm.06

Acta de la sessió ordinària del dia 2 d’abril de 2009
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 2
d’abril de 2009, sota la Presidència de l'Alcalde Santiago
Vila Vicente es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple:
Pere Casellas Borrell, Maria Antònia Bonany Pagès, José Luís
Yécora Romero, Albert Ollé Sangenís, Isabel Pineda Llauró,
Pere
Pujulà
Comajuan,
Richard
Elelman,
Yolanda
Milán
Peñalver, Joaquim Ferrer Sala, Núria Navarro Hurtado, Ciro
Llueca Fonollosa, Francesc Canet Coma, 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.
Excusen la seva absència els membres de l’Ajuntament
següents: Mireia Mata Solsona i Juan Casas Luís.
No assisteix el senyor Joaquím Felip Gayolà.
A les dinou hores, el President declara oberta la
sessió.
----1. Ajuntament: S'aproven sense rectificacions les actes
de les sessions anteriors ordinària del dia 5 de març i
extrardinària del dia 12 de març de 2009 que van ser
repartides amb la convocatòria.
----2. Ajuntament: Es ratifica la inclusió dels punts números
5 i 6 de l'ordre del dia de la sessió del Ple de
l'Ajuntament. 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 punts 5 i 6 de l'ordre del dia de
la sessió ordinària convocada per a les dinou hores del

dijous dia 2 d’abril de 2009 consten els titulats: “Proposta
relativa a nomenar com a personal eventual el Cap de l’Àrea
de Serveis a les Persones i de Participació Ciutadana.” i
“Proposta relativa a demanar al Govern de l’Estat que decreti
l’extensió de la tramitació d’urgència prevista expressament
per al Fons Estatal d’Inversió Local a tots els expedients de
contractació d’obres de les administracions públiques.”. La
urgència de la inclusió d'aquests punts a l'ordre del dia
està
motivada
per
la
conveniència
d’adoptar
mesures
extraordinàries i urgents per afrontar el context de gran
crisi econòmica. La proposta relativa a nomenar el Cap de
l’Àrea de Serveis a les Persones i de Participació Ciutadana
es justifica per la urgència de millorar l’eficiència i
coordinació de l’atenció a les persones. Per tot això,
l'Alcaldia Presidència, en virtut d'allò exposat més amunt,
proposa que s'adopti l'acord següent: Únic. Ratificar la
inclusió a l'ordre del dia de la sessió ordinària esmentada
dels punts 5 i 6 als quals s'ha fet referència més amunt. ”
----3. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat del decret de l'alcaldia presidència del dia 3 de
març de 2009 pel es va conferir una delegació especial a
favor d’una regidora. 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. Conferir a la senyora Isabel Pineda
Llauró, membre de la Junta de Govern Local, una delegació
especial sobre el següent assumpte: Pla de Transició al
Treball 2009. 2n. Determinar que la delegació comprèn totes
les facultats delegables de l'alcalde, inclosa la d'emetre
actes que afectin tercers, i es limita al temps de gestió o
execució del assumpte esmentat en el número anterior.”
----4. Ajuntament: S’acorda nomenar una regidora com a
representant en el Consell d’Escolarització de primària i de
secundària. La Presidència procedeix a la lectura de la
proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:

“Procedeix nomenar un representant de l’Ajuntament per
integrar-se en la Comissió d’Escolarització de primària i de
secundària. Vist el que disposa el Decret 275/2007, de 27 de
març, sobre procediment d’admissió de l’alumnat als centres
educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i
la Resolució EDU/553/2009, de 2 de març, per la qual
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de
l’alumnat als centres educatius per al curs 2009-2010 en els
ensenyaments sufragats amb fons públics d’educació infantil,
d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de
batxillerat, de formació professional, artístics, d’esports,
d’idiomes o de formació de persones adultes, l’Alcaldia
Presidència proposa que s’adoptin els acords següents: 1.
Nomenar la regidora Yolanda Milán Peñalver com a representant
de l’Ajuntament en el Consell d’Escolarització de primària i
de secundària. 2. Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè
realitzi els actes i les gestions que calguin per a
l’execució de l’acord anterior.”
----5. Personal: S’acorda nomenar com a personal eventual el
Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones i de Participació
Ciutadana. La Presidència procedeix a la lectura de la
proposta següent:
“Vist que en l'aprovació definitiva del Pressupost pel
2009 (publicada en el BOP núm. 56, de 23 de març de 2009) es
va crear el lloc de treball de Cap de l'Àrea de Serveis a les
Persones i de Participació Ciutadana per a ser ocupat per
personal eventual de confiança o assessorament especial. Vist
el que disposa
l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article
176 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
que s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents
en matèria de Règim Local, els articles 304 i 305 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei Municipal Catalana i l'article 12 de la Llei
7/2007, de 12 d'abril, d'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,
l'Alcaldia Presidència proopsa que s'adoptin els acords
següents: 1. Nomenar el Sr. Francesc Xavier Díaz Vilanova per
ocupar el següent lloc de treball per personal eventual de
confiança o assessorament especial: Denominació del lloc: Cap
de l’Àrea de Serveis a les Persones i de Participació
Ciutadana. Dependència orgànica: Director de l’Àrea de
Serveis a les Persones. Regulació jurídica: Personal eventual

directiu per a àrees o serveis complexos; Subgrup de
classificació A2; nivell de destí 26; Complement específic de
responsabilitat, especial dedicació, especial dificultat
tècnica i disponibilitat. 1.458,38 euros mensuals; Forma de
provisió: nomenat pel ple. Dedicació horària: Horari setmanal
de 35 hores; jornada complerta; per a l’exercici de les
funcions i responsabilitats assignades al lloc es requereix
disponibilitat horària. Funcions del lloc: Realitzar la
coordinació tècnica dels serveis de Joventut, de Cultura,
d’Esports, d’Educació, Acció Cívica, Dona i Gestió de la
igualtat,
Drets
civils,
solidaritat
i
cooperació,
i
Participació Ciutadana, seguint les directrius marcades i
procurant l’assoliment dels objectius establerts; Dissenyar i
planificar les actuacions i procediments en l’àmbit de l’Àrea
de Serveis a les Persones i de Participació Ciutadana en
col·laboració amb el/la Director/a de l’Àrea i dels directors
dels serveis especificats; Assessorament al Director/a de
l’Àrea de Serveis a les Persones i, per delegació d’aquest,
als directors dels serveis especificats sobre temes propis de
l’Àrea; Realitzar el seguiment de la gestió dels recursos
materials i econòmics dels departaments que conformen l’Àrea
de Serveis a les Persones i el de Participació Ciutadana;
Realitzar la coordinació dels Caps de Departament dels
serveis de l’Àrea de Serveis a les Persones i de Participació
Ciutadana en el desenvolupament d’actuacions conjuntes i per
a l’assoliment de l’optimització dels recursos materials i
econòmics; Preparar informes tècnics i memòries sobre el
funcionament i les propostes per millorar la gestió de
l’Àrea; Dirigir i coordinar el desenvolupament del projecte
la Ciutat del Cavall al Castell de Sant Ferran; Altres
Funcions que per disposició del director/a d’Àrea, de
l’Alcalde o normatives vigents li siguin atribuïdes; No es
podrà realitzar cap funció atribuïda a personal funcionari.
Requisits de la provisió de lloc: Titulació llicenciatura
universitària en l’àmbit de les ciències socials, i en gestió
i administració pública o similar. Mèrits: Formació en
l’àmbit de la planificació, implementació, avaluació de
programes
socioculturals
i
de
participació
ciutadana;
direcció
de
grups
de
treball;
gestió
administrativa,
organització de treball, polítiques de la Unió Europea.
Coneixement Informàtic nivell usuari. Coneixement de la
llengua catalana nivell C. Experiència en l’àmbit de la
gestió
sociocultural
i
de
participació
ciutadana
en
l’administració pública i/o al sector privat. Condicions de

treball: Cap esforç físic destacable, ambient de treball
d’oficina o similar, cap risc destacable. 2. Facultar
l'Alcaldia presidència per realitzar tants actes i gestions
com siguin necessaris per implementar el present acord.”
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que,
en coherència amb el que han anat manifestant des del
començament del mandat s’oposen, però que no té a veure amb
la feina que hagi de fer el senyor Xavier Diaz, ja que no
tenen res a dir; que alguna vegada ja han dit en privat i en
públic que valoren positivament la seva feina, però que no
poden estar d’acord en com s’arriba a aquesta situació; que
creu que els ciutadans no poden pagar les desavinences entre
grups dels govern i que consideren que vuit càrrecs de
confiança en aquest mandat són excessius; que ja van explicar
en les sessions de discusió dels pressupostos que es temien
que acabarien essent al final nou salaris encara que vuit
càrrecs de confiança, ja que és evident que es deurà cobrir
la feina que feia el senyor Xavier Díaz a cultura; que ara
se’l recol.loca en un altre lloc, ja que sembla ser que havia
perdut la confiança del seu superior polític i que, per tant,
com és lògic, entenen que se’l recol.loca; que els ciutadans
no poden haver de pagar amb els seus impostos aquestes
discusions que poden ser normals, però que entenen que no hi
poden donar suport; que si ja els semblaven escessius els
vuit càrrecs ara són nou salaris; que ha de quedar clar que
no tenen res en contra de la capacitat professional del
senyor Xavi Díaz ni de que treballi per a aquest Ajuntament i
que el consideraven idoni per a les feines que feia i
segurament per a les que farà, però que consideren que no
s’hi arriba per la manera més lògica.
----Durant la intervenció del senyor Canet Coma, a les dinou
hores i quatre minuts, compareix el senyor Felip Gayolà que
s’incorpora a la sessió.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que la consideració política sobre aquest
nomenament ja es va fer amb ocasió del ple de pressupostos;
que des del govern cal donar l’explicació en el sentit que
del que es tracta amb el nomenament com a Cap al servei de
les persones i participació ciutadana està d’acord amb els
projectes que hi ha previstos de modernització d’aquesta
administració i d’evolució cap a una posició més moderna; que
en el marc d’aquest any estan pensant aquesta modernització;

que aquesta ha de ser una clau important en l’aspecte que
sovint han anomenat gerencial que tindrà aquest pla i que
properament es presentarà a la Junta de Personal i als
treballadors; que aquest nomenament amb la definició que
porta a la seva fitxa descriptiva de lloc de treball serà la
primera peça d’aquest organigrama; que el govern de cap de
les maneres no es vol treure de la mà aquesta qüestió per
resoldre res de res; que en cap cas hi haurà nou càrrecs de
confiança, si no que les coses quedaran estructurades en el
nivell de tècnics municipals adequats i amb els salaris
adequats un cop estigui acabada aquesta reestructuració que
molt aviat començarà i que estan totalment d’acord amb les
representacions sindicals de la casa.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que
diu que com ha dit moltes vegades no es discuteix la
legalitat dels nomenaments quan hi ha majories en un plenari,
però que ho poden disfraçar com vulguin; que vol recordar al
senyor tinent d’alcalde que el seu grup municipal va fer
pública una nota pels volts de Nadal on es renunciava a dos
càrrecs de confiança en funció que el context de crisi ho
aconsellava; que, no només no si ha renunciat, sinó que ara
hi ha un salari més; que pensa que tampoc ha de passar res
per assumir les coses tal com són i tal com les entén tothom
per molt que es disfrassin amb tot el vocabulari que el
senyor Casellas vulgui; que en un plenari es va dir
implícitament i de manera clara que el senyor Xavier Díaz va
perdre la confiança d’algú de l’equip de govern i que, per
tant, com és humanament lògic se l’ha recol.locat en un altre
lloc; que no dubten que farà bé la seva feina, però que s’ha
creat aquesta plaça per no haver de deixar el senyor Xavi
Díaz sense la feina a l’Ajuntament; que es pot disfraçar com
es vulgui, però que tots saben com ha anat i que aquesta es
l’opinió del grup municipal d’Esquerra Republicana.
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
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 cinc membres de
l’Ajuntament següents: Canet Coma, Solé Soler, Besora
Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran Soler.

----6. Obres municipals: S’acorda demanar al Govern de
l’Estat que decreti l’extensió de la tramitació d’urgència
prevista expressament per al Fons Estatal d’Inversió Local a
tots
els
expedients
de
contractació
d’obres
de
les
administracions públiques. La Presidència procedeix a la
lectura de la proposta següent:
“Moció sobre la tramitació dels expedients en matèria de
contractació d’obres. Atès que estem immersos enmig d’una
crisi econòmica profunda, la qual està afectant a gran part
dels sectors de l’economia catalana, tot i que d’una forma
més directa al sector de la construcció, així com també a
moltes famílies del nostre país. Atès que la contractació de
les obres finançades pel Fons Estatal d’Inversió Local,
d’acord amb el Reial Decret Llei 9/2008 pel qual es creava
aquest fons, poden ser tramitades per la via d’urgència amb
l’objecte d’accelerar la creació de llocs de treball a través
de la inversió pública. Atès que la Llei de Contractes del
Sector Públic admet la tramitació urgent dels expedients de
contractació sempre i quan respongui a una necessitat
inaplaçable o bé, l’adjudicació de la qual sigui necessari
accelerar per raons d’interès públic. Atès que actualment és
necessari reactivar determinats sectors econòmics i crear
nous llocs de treball davant la reducció de plantilla i el
tancament d’empreses catalanes. Per tot això que hem exposat
el Ple de l’Ajuntament de Figueres adopta els següents:
ACORDS Primer. Demanar al Govern de l’Estat que decreti
l’extensió de la tramitació d’urgència, prevista expressament
pel FEIL, a tots els expedients de contractació d’obres de
les administracions públiques, com a mesura extraordinària i
excepcional, per a reactivar l’economia i l’ocupació durant
aquest període de crisi. Segon. Demanar a l’Administració de
l’Estat espanyol i a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya que la urgència es faci extensiva i s’apliqui
efectivament a la transmissió dels ingressos provinents
d’aquestes administracions en els ens locals, ja que les
seves fonts de finançament depenen en gran part de la
participació en els ingressos d’altres administracions.
Tercer. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat
espanyol, al Congrés dels Diputats, al Departament de
Governació i Administracions Públiques i a l’Associació
Catalana
de
Municipis
i
Comarques.
Quart.
Facultar
l’Alcaldia-Presidència
per a l’adopció de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.”

Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que el
grup d’Esquerra Republicana votarà en contra d’aquesta
proposta per diverses raons; que consideren que les
tramitacions d’urgència s’han de considerar com una qüestió
de caràcter molt excepcional i per circumstàncies molt
determinades; que són uns procediments que estan contemplats
a la normativa estatal i catalana, però que de fet estan
vetats absolutament a la normativa de contractació europea
justament amb l’objectiu d’evitar contractacions irregulars i
donar màxima transparència als processos contractuals; que
l’altre motiu pel qual Esquerra Republicana no donarà suport
a aquesta moció es perquè el projectes municipals generalment
s’enderrareixen per causes internes del propi Ajuntament,
sovint per manca de definició del que es vol o per canvis
imposats pels membres de l’equip de govern; que un bon
exemple el tenen amb la depuradora d’aigües residuals que
s’ha de construir properament a Figueres, concretament a
Palol de Vilatenim; que s’ha endarrerit, ja que s’hi volia
afegir en el projecte la gossera municipal; que és un lloc
inundable; que això comportava dificultats; que finalment
s’ha hagut de desestimar i que el projecte ha quedat
endarrerit uns mesos; que un Ajuntament ben gestionat pot
tramitar dins els terminis establerts els expedients de
contractació; que l’Ajuntament ho incompleix bastant sovint;
que un exemple el tenen en el Pla de Barris de la Marca de
l’Ham que porta un gran endarreriment per les improvisacions;
que no es va fer una bona planificació i que des de bon inici
s’han hagut d’anar implementant canvis i modificacions que
han anat endarrerint tots els treballs; que l’Ajuntament de
Figueres és un bon exemple de la quantitat de projectes que
estan aprovats i que estan al calaix; que al Palau Firal
s’han col.locat dues o tres primeres pedres; que també en
podrian parlar d’altres; que l’aplicació de la urgència a
més,
com
aquest
govern
ja
ha
demostrat,
comporta
arbitrarietats i la indefensió dels ciutadans; que un exemple
el poden trobar amb el projecte que es desenvoluparà
properament a la plaça davant de l’ambulatori, pujada al
castell, carrer canigó i carrer tramuntana on una vegada feta
l’exposició al públic el projecte s’ha canviat; que de fet el
govern deu estar pensant com resoldran el punt negre que ja
augura que es crearà a l’evitar que els cotxes puguin
circular cap a l’avinguda Marignane des dels que venen de la
pujada del Castell; que no hi va haver cap al.legació; que
potser amb el projecte actual n’hi haurien hagut; que cal

preguntar al govern si sap que canviar el projecte a última
hora quan estava tot el procés fet és il.legal; que el grup
d’Esquerra lamenta alguns tics d’aquest govern com pot ser el
seu poc sentit democràtic; que de les primeres decisions que
van fer van ser retirar competències del Ple; que no en van
tenir prou, ja que volien limitar les intervencions en el
torn de precs i preguntes dels Plens, però que no se’n van
sortir; que ara han provat la poma tan saborosa que els hi ha
permès el decret del senyor Zapatero de poder tramitar
d’urgència uns quants projectes i que ara en volen més; que
sap greu; que no s’ho esperava; que ja s’ho podien pensar;
que més de 5.000 persones van firmar demanant una consulta
popular per al tema de l’estació del tren i que el govern va
sentir ploure; que fa un any hi havia sequera, però que el
govern va sentir ploure; que després es queixen que la gent
no va a votar; que la gent pensa que tots són iguals; que
tots fan el mateix; que van a votar i que després fan el que
els hi sembla; que no es una bona manera de governar; que
abans pensava que la gent que governa havia estat educada a
l’escola franquista i que, malgrat que fossin democrates,
tenien algun tic autoritari; que podia ser; que no estaven
acostumats a la participació o a la transparència; que el
govern ha dit que hi havia hagut un canvi generacional i que
a sobre han fet coses que d’altres no havien fet; que
finalment una qüestió de tall molt menys trascendent que això
que acaba de comentar com és que en el tercer punt de la
moció demanen que es faci arribar a una associació
municipalista quan de fet a Catalunya n’hi ha dues i que es
dirigeixi al departament de governació de la Generalitat quan
de fet no té competències en qüestió de contractació, sinó
que està delegat a la direcció general de contractació
pública del departament d’economia i finances; que és una
qüestió tècnica, però que creu que també val la pena
comentar-ho; que si es gestiona correctament des del grup
d’Esquerra Republicana no els sembla necessari haver de fer
les tramitacions d’urgència i que per això
votaran en
contra.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que el senyor Solé quan es posa a valorar alguna proposta
de l’alcaldia no s’hi posa per poc; que si té ocasió de
repassar l’acta de la sessió podrà veure que les que ha dit
no són poca cosa; que n’ha dit alguna de prou grossa; que,
deixant de banda les valoracions, el sentit d’aquesta
iniciativa intenta sintonitzar amb un problema que tenen molt

greu com és el context de crisi econòmic; que aquest context
de crisi econòmica ha suposat l’arbitració de diverses i
múltiples mesures per part de totes les administracions; que
una de les mesures discutibles, però que tothom ha acabat
valorant que és prou correcta és la que ha arbitrat el govern
espanyol a través del Fons estatal d’inversió local i el
Ministeri d’Administracions Públiques; que amb aquella lògica
el govern demana que els ajuntaments crein ocupació i que
tramitin amb caràcter d’urgència els projectes i les seves
adjudicacions perquè consideren que fent-ho així es generarà
ocupació ara durant el 2009 o els primers mesos del 2010 i
que no sigui dintre 2, 3 o 4 anys, sinó just ara; que el
Ministerio de Administraciones Públicas fa una iniciativa
recolzada per 8 mil milions d’euros i diu als Ajuntament que
han de fer el favor d’actuar amb zel i amb eficiència; que
han d’anar molt de pressa en l’aprovació de projectes i en
la licitació d’obres, ja que volen que es crei ocupació ara i
no d’aquí un, dos o tres anys; que Esquerra Republicana va
acceptar que aquesta és una lògica coherent; que ho van dir;
que ho van recolzar al plenari; que van ajudar el govern a
consensuar una proposta d’actuacions a fer amb caràcter
d’urgència; que allà no es va sentir que el grup d’Esquerra
Republicana estigués preocupat per si es violentava la
competència o la lliure concurrència; que van considerar que
la lògica del Ministeri era una lògica correcta; que el que
el govern fa amb aquesta iniciativa és que si es va
considerar fa un mes que l’excepcionalitat del context de
crisi que es viu justificava les mesures del Ministeri
aquella mateixa lògica ha de dur, en coherència, a demanar a
les administracions de l’Estat que excepcionalment també es
pugui reduir al 50% el termini d’aprovació de projectes i el
termini de licitació d’obres; que si en aquells moments el
govern
de
l’estat
considerava
que
aquests
projectes
generarien ocupació, no violentaven la lliure concurrència i
deixaven
garanties
suficients
perquè
les
empreses
hi
puguessin concorrer i guanyar els concursos com així ha
estat, ja que no ha sentit cap gremi, empresa o federació
empresarial que hagi considerat que es violentava aquest dret
els sembla que com que aquest és un any molt difícil els
Ajuntaments també podrien aplicar aquest materix criteri en
el seu programa d’inversions; que tràmits de licitació que
poden durar 6, 7 o 8 mesos potser poden estar en condicions
de fer-los en 3, 4 o 5; que potser no, però que el senyor
Solé ha fet una intervenció molt genèrica i ha tractat de

temes i de problemàtiques molt diverses; que hi ha projectes
que inevitablement es demoren en el temps en benefici del
consens; que a vegades hi ha projectes que no es poden
aprovar perquè en el seu tràmit d’aprovació inicial sorgeixen
problemes, al.legacions o reflexions que no s’havien tingut
en compte per part dels redactors del projectes; que ara és
aquest l’ànim de les aprovacions inicials dels projectes; que
en benefici del consens els projectes s’allarguen en el seu
recorregut d’aprovació; que això es bo i es un senyal de
qualitat democràtica; que els governs municipals han de
sintonitzar els problemes que ara hi ha a l’opinió pública i
que tenen a veure amb la crisi econòmica i amb l’atur; que
s’els demana que generin ocupació; que consideren que si
l’Estat ho pot fer els Ajuntaments també tenen el dret a ferho; que aquest és la lògica que justifica aquesta iniciativa;
que el senyor Solé ha de permetre que li pugui dir la
sorpresa amb què rep la seva negativa, ja que la seva
intervenció només seria coherent si s’hagués oposat en els
mateixos termes en el Fons estatal d’inversió local; que
només en aquest context seria coherent i respectable; que li
costa de comprendre que el senyor Solé faci compatible que si
ho fa l’estat està bé, però que si ho volen fer els
ajuntaments de Catalunya o d’arreu de l’estat no està bé; que
creu que aquesta es una qüestió que s’ha d’interrogar si veu
que això funciona; que també ha fet una referència precisa al
per què es referien a traslladar aquesta proposta a
l’Associació Catalana de Municipis i no a la Federació de
Municipis de Catalunya; que només s’ha posat l’Associació
Catalana de Municipal, ja que, malgrat que s’ha fet saber a
totes dues, només l’Associació Catalana ha confirmat que la
feia seva; que la Federació de Municipis estava valorant si
hi estava d’acord o no; que aquesta és una iniciativa que
intentaran que s’aprovi a molts ajuntaments de Catalunya; que
ha sortit de l’Ajuntament i de la ciutat de Figueres; que ha
sortit del govern en el marc d’unes mesures per combatre el
context de crisi; que ho han estat pensant des de la regidora
d’hisenda, des de la tinença d’alcaldia i des d’alcaldia; que
els va semblar que era una bona iniciativa; que alguns
ajuntaments se l’han fet seva o han dit que se la faran seva;
que d’altres no ho sap; que creu que es benintencionada, ja
que el que vol és que es pugui fer amb caràcter excepcional;
que el ciutadà percep que l’administració es lenta a l’hora
de donar respostes; que els tràmits de tots els expedients
són excessivament carregosos; que tots s’han de conjurar en

fer una administració molt més àgil i que pugui donar
respostes molt més ràpides; que celebra que l’Ajuntament de
Figueres, per primera vegada, ha fet a propòsit del Fons
estatal d’inversió local tota la tramitació electrònica dels
expedients;
que
era
un
mandat
del
Ministerio
de
Administraciones Públicas; que aquesta és la dinàmica en la
que s’ha d’anar entrant a poc a poc; que això no es fàcil;
que es pot coincidir o discrepar amb això; que es puguin
aplicar vares de mides diferents en funció de l’administració
que ho ha de fer ja es més discutible i que li sembla que és
una mica injust que el senyor Solé vegi en aquesta vocació
d’anar per feina un intent de voler lesionar la qualitat
democràtica.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que
diu que el Fons estatal d’inversions no és una decisió
municipal, sinó que va venir donat; que hauria estat bastant
estúpid de rebutjar uns diners que es donen amb unes
condicions; que es pot estar més o menys d’acord amb les
condicions, però que tots van convenir que era bo per
Figueres poder aprofitar l’oportunitat d’aquests milions
d’euros que van ploure del cel i que en una altra
circumstància no haurien disposat; que també és cert que gent
que hi entén ha dit que l’efectivitat d’aquest fons serà
bastant baixa, però que això ja és una altra discusió; que el
que el seu grup ha volgut dir és que si les gestions es fan
correctes no s’allarguen tant; que els grans projectes si,
però que quan estan parlant d’aquesta excepcionalitat tampoc
estant parlant de grans projectes; que el Fons estatal
d’inversió local no es referia a grans projectes, sinó que es
referia a petites obres de pressupost baix que s’haurien de
poder fer i realitzar de forma immediata; que aquí estan
generalitzant; que la proposta que la Presidència porta és de
totes les contractacions; que si es fa una llei de contractes
es per alguna raó; que no es per posar pals a les rodes, sinó
que és per garantir que les coses es facin de la forma
correcta; que si es pogués garantir fer les tramitacions
d’urgència així ràpid potser els legisladors ja ho haurien
canviat i haurien fet una cosa més àgil; que si s’han posat
tots els tràmits d’aquesta manera és per a garantir els drets
de tothom; que per a gastar els milions d’euros que haurà
tingut la ciutat deu ni do la quantitat d’obres que durant
l’any 2009 haurà pogut fer; que amb el que tenen ja costarà
portar-ho a bon port dintre dels terminis si encara a sobre
se n’hi afegeixen més; que els sembla que ha estat una idea

portada massa a l’extrem i que sí que estan d’acord que a
vegades s’allarguen massa alguns expedients, però que fent be
les coses normalment es fan bastant més ràpid.
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
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 cinc membres de
l’Ajuntament següents: Canet Coma, Solé Soler, Besora
Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran Soler.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que queda aprovat, però que no vol dir que es faci; que queda
aprovat que es sol.licita al govern de l’estat que ho tingui
en compte, que ho estudiï i que ho acoti amb totes les
consideracions que s’han fet i les cauteles que en aquest cas
el senyor Solé ha expressat.
----7. Patrimoni municipal: Es deixa sense efecte l’acord del
Ple Municipal de data 22 de desembre de 2006 i s’accepta la
cessió d’una finca. La Presidència procedeix a la lectura del
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Mitjançant
escriptura
de
26
d’abril
de
2005
l’Ajuntament va cedir a Educació una finca de 14.877 m2 amb
destí a IES Olivar Gran. La finca estava qualificada com
d’equipaments i dotacions clau 6. Per acord del Ple Municipal
de 22 de desembre de 2006 es va aprovar el document titulat
cessió en virtut del qual la Generalitat de Catalunya
retornava, cedia i transmetia gratuïtament a l’Ajuntament,
que l’acceptava, una porció de 3.473 m2 que forma part de la
finca registral inscrita al Registre de la Propietat de
Figueres, tom 3.182, llibre 502 de Figueres, foli 126, finca
registral 25.923 i l’Ajuntament autoritzava i consentia que
la porció de 1.183 m2 de la resta de la finca propietat de la
Generalitat no ocupada per l’IES pugui destinar-se als
serveis educatius del Departament d’Universitats i Educació a
l’Alt Empordà i altres activitats vinculades amb dit
Departament i s’acceptava. Atès que no es va arribar a
formalitzar dita cessió perquè per raons urbanístiques i
d’accessos s’ha hagut de modificar la configuració de la
finca que la Generalitat de Catalunya cedeix. Atès l’ofici de
la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de

Catalunya amb registre d’entrada 141/2009 en el que manifesta
que la superfície a cedir és de 3.100,60 m2 en comptes de la
prevista inicialment; Vist l’informe emès per l’arquitecte
municipal: "En data 22 de novembre de 2000 la Comissió
Territorial d'Urbanisme va aprovar definitivament el Pla
especial dels Olivars que ordenava les qualificacions
urbanístiques destinades equipaments i espais lliures de la
zona dels Olivars com a complement de les determinacions del
planejament general. Dins l'àmbit d'aquest sector, estava
prevista la construcció del nou IES Els Olivars per la qual
cosa, l'Ajuntament de Figueres va cedir al Departament
d'Educació de la Generalitat els terrenys d'equipaments
situats a la banda llevant del sector. Seguidament, el
Departament d'Educació va utilitzar una part de la finca
cedida per edificar-hi el mencionat IES els Olivars i una
altra part de la mateixa per construir-hi el Centre de
recursos educatius, quedant una tercera part de la finca
d'equipaments cedida, amb una superfície de 3.148m2, sense
destí específic. L'Ajuntament de Figueres ha convingut amb la
fundació
privada
Miquel
la
construcció
d'una
escola
d'hosteleria en una finca emplaçada immediata al Centre de
recursos, en part de la finca cedida per l'ajuntament al
Departament d'Educació que no va ser ocupada per les
instal·lacions de l'IES ni del Centre de recursos. Els
primers avantprojectes de la nova escola d'hosteleria posen
de manifest que si bé els terrenys objecte de reversió són
suficients per a la construcció de la nova escola, és
convenient la disponibilitat de major espai d'equipaments per
a la seva millor implantació. Efectivament, amb l'ampliació
de l'espai destinat a equipaments seria innecessària la
constitució de servituts sobre les finques del centre de
recursos i es milloraria la seva relació amb el futur Parc
urbà confrontant. Per tot això, en data 31 de juliol de 2008,
el Ple de l'ajuntament de Figueres va aprovar provisionalment
una modificació d'aquest pla especial els Olivars segons la
qual es proposa una ampliació de l'espai destinat a
equipaments amb una superfície de 1.743,70 m2 sòl. Per tot
això, i atès que el Departament d'Educació no necessita la
resta de terrenys sobrants de la construcció de l'IES els
Olivars i el Centre de recursos educatius i atesa la
necessitat municipal de disposar de terrenys qualificats com
a equipaments per atendre les necessitats municipals, convé
demanar la reversió dels 3.148m2 cedits al Departament
d'Educació". Vist el Reglament de Patrimoni dels ens locals

aprovat per Decret 336, aprovat per Reial decret 336/1988,
la Comissió informativa de l’àrea d'acció territorial,
urbanisme i medi ambient proposa al Ple Municipal que
s’adoptin els acords següents: 1r.- Deixar sense efecte
l’acord del Ple Municipal de data 22 de desembre de 2006.
2n.- Acceptar la cessió de la finca de 3.100,60 m2 que
apareix grafiada als plànols annexes (annex 1 i 2), inscrita
al Registre de la Propietat de Figueres finca registral
30.381, tom 3547, llibre 652, foli 101, prèvia segregació de
la superfície que no és objecte de cessió. 3r.- autoritzar i
consentir que la resta de finca propietat de la Generalitat
no ocupada per l’Institut d’Ensenyament Secundari pugui
destinar-se
als
serveis
educatius
del
Departament
d’Universitats i Educació de l’Alt Empordà i altres
activitats vinculades amb dit Departament. 4t.- Facultar a
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi
tants actes i
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
----8. Obres municipals: Es nomenen els membres del comitè
d’avaluació i seguiment el Pla d’Intervenció Integral del
Barri de la Marca de l’Ham de Figueres. La Presidència
procedeix a la lectura del dictamen següent:
“D’acord amb el que preveu l’article 12.1 de la Llei de
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial, el Ple de l’Ajuntament, en la seva sessió
del dia 3 de novembre de 2005, va designar els membres del
Comitè de seguiment i avaluació del Pla d’intervenció
integral de la Marca de l’Ham. Com que algún membre designat
per l’Ajuntament ha estat substituït i algunes de les
persones designades en representació d’altres àmbits ja no
mantenen
vinculació
amb
el
barri,
s’ha
procedit
a
l’actualització dels representats del comitè. Vist l’informe
emès per la Coordinadora del Pla d’Intervenció Integral de la
Marca de l’Ham, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament
Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Nomenar els membres
del comitè d’avaluació i seguiment del Pla d’Intervenció
Integral del Barri de la Marca de l’Ham de Figueres. Els
membres són els següents:
Nom

Càrrec

Ajuntament de Figueres

Isabel Pineda

Regidora delegada

Ajuntament de Figueres

Mar Morollón

Coordinadora i responsable del Pla

Ajuntament de Figueres

Xavier Turrò

Tècnic de medi ambient i qualitat urbana
/ Ajudat de coordinació del Pla

Ajuntament de Figueres

David Carvajal

Tècnic de promoció econòmica de
l’Ajuntament / Ajudat de coordinació del
Pla

Ajuntament de Figueres

Pepa Macías

Ajuntament de Figueres/ Agent de
relacions amb la comunitat

Entitats veïnals

José Luis Ruiz

Membre de l’Associació de Veïns de la
Marca de l’Ham

Entitats veïnals

Ma Antònia Solà
Marta Elias

Membres del Consell Escolar del CEIP
Anicet de Pagès

Associacions ciutadanes

Alfa Bari

Associació Kawral Fuladu

Associacions ciutadanes

Ousmane Balde

Associació Tim Timol

Agents econòmics i
socials

Antónia Motera

Comerciant del barri

Agents econòmics i
socials

Pilar Martín

ATS del CAP de la Marca de l’Ham

2n.- Notificar els presents acords a l’Oficina de gestió del
programa de barris del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques. 3r.- Facultar l’Alcaldia presidència per a
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors.”
Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu
que en principi quan es va presentar aquest dictamen van
votar a favor, però que en aquest cas s’abstindran perquè han
fet una visita al barri de la Marca de l’Ham i que han pogut
comprovar que realment no es “oro todo lo que reluce”; que
han fet una visita a vàries botigues i locals del barri; que
han parlat amb varis veïns; que han vist que hi ha una
sensació de descontent amb les obres que s’hi estan fent; que
pot posar exemples bastant greus com són que els bombers
entren amb dificultat al carrer Escorpio, però que si hi ha
un cotxe aparcat a la cantonada amb el carrer Aquari no poden
girar; que els mateixos bombers en el carrer Peixos no
entren; que fa uns dies enrera arran de les últimes ventades
es va trucar al servei de bombers al carrer Escorpio i al no
poder entrar van haver d’entrar tirant marxa enrera des de
l’avinguda de la Marca de l’Ham; que fa uns dies també arran
que hi havia una persona en estat greu va haver d’anar una
ambulància al carrer Escorpio i com que el govern ha fet unes

voreres tan amples que semblen el passeig de Gràcia aquesta
ambulància no va poder aparcar; que no hi ha aparcaments; que
va haver d’aparcar a una altra banda d’aquest carrer i van
haver de portar aquesta pobre persona per tot el carrer amb
una camilla; que els contenidors que estaven al carrer
Escorpio s’han traslladat a la carretera de Roses perquè el
vehicle de les escombraries no hi pot entrar; que ara quan
s’arriba des de Roses per la Marca de l’Ham es veuen una
sèrie de contenidors; que creu que és un detall per a la
ciutat dels detalls; que s’haurien d’haver soterrat quan es
van fer les obres, quan estava tot aixecat i no ara quan
estan totes les voreres fetes; que, a més d’abstenir-se,
sol.liciten que en aquest comitè de valoració i seguiment hi
hagi inclòs un representant de cada grup municipal a
l’oposició; que, tant el grup d’Esquerra com el Partit
Popular, creuen que tenen dret a estar en aquest comitè, ja
que han de recordar que en tots els barris tots els partits
representats al ple tenen vots i que, per tant, tenen que
representar la gent que allà els ha votat; que, a més, es
donaran compte qui és qui no té raó, si els veïns que es
queixen o el govern que diu que tot va “viento en popa” i que
aquest comitè va bé; que fan aquesta petició i que faran
aquest vot d’abstenció.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que abans de cedir la paraula a la senyora Pineda que
comentarà alguns dels extrems que el senyor Borrego ha fet
només vol precisar que el que s’està aprovant ara és el
nomenament de membres de la comissió d’avaluació i seguiment
del Pla; que s’està fent això; que no estan avaluant ni
valorant si el Pla va be o va malament; que quan correspongui
es pot fer perfectament i que el dia que sigui necessari es
pot debatre, però que en aquests moments estan fent els
nomenaments per fer possible el comitè d’avaluació i
seguiment del Pla on hi haurà totes les sensibilitats com les
que ha expresat el senyor Borrego i d’altres que potser en
aquests moments no cal recuperar.
Seguidament, intervé la senyora Pineda Llauró que diu
que el que avui s’està fent és la posada al dia dels membres
d’aquest comitè d’avaluació i seguiment que és el que marca
la normativa; que com a grups municipals evidentment hi seran
convocats; que ja fa uns dies els va comentar que seria el 22
d’abril, però que ara per qüestions d’agenda s’ha passat al
dia 27 d’abril; que hi estan convidats, però que ara el que
s’està nomenant són els que imposa la normativa; que opinions

en quant a viabilitat o direccions hi ha un comitè que es
reuneix; que es podrà debatre el dia 27; que les aportacions
les anoten i que en parlaran; que les opinions són moltes i
diverses; que hi ha fets com la direcció del carrer Escorpi,
però que no es definitiu; que cal esperar, ja que el Pla de
Barris és un element dinàmic en continua revisió; que no es
pot parlar fins que estigui totalment acabat; que és una cosa
viva i dinàmica; que el govern té el full de ruta clar, però
que totes les aportacions seran benvingudes i que estan
oberts al diàleg.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que no hi ha cap inconvenient en què
puguin assistir a les reunions que considerin; que la
transparència del govern ha de ser tota en aquesta i en totes
les qüestions; que les aportacions seran benvingudes; que no
s’ha de perdre de vista una cosa com és que estan actuant en
un barri amb molts problemes de tipus social, no només de
tipus urbanístic o de tipus de gestió de l’espai públic; que
per molt que es facin els carrers ben fets també s’estan fent
actuacions que no afectaran les pedres, sinó que afectaran
les persones; que això se n’anirà fent; que la llei dels
barris no és una vareta màgica; que el problema de barris no
és una vareta màgica; que la transformació en positiu d’un
barri és una cosa a mig i llarg termini; que és normal que hi
hagi tensions; que creu que haurien de ser capaços de
distingir el plànol de la política i el plànol de comissions
com aquesta que no tenen cap connotació política; que hi ha
la regidora delegada responsable de liderar i de garantir que
el que es va fent allà té a veure amb el que en el seu moment
es va aprovar en aquest plenari; que després hi ha tot un
seguit de tècnics del municipi i de veïns o comerciants que
volen participar en la presa d’aquestes decisions i que en
el seu moment els redactors de la llei de barris ja van
contemplar instruments de participació ciutadana com a
aquests i que no es especialment rellevant l’opinió d’un
electe, però que creu que el fet que no hi siguin te una
lògica com és que aquest no es el marc on pendre decisions
polítiques, ja que el marc on es prenen decisions polítiques
es el plenari.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres
que diu que des del principi el seu grup sempre ha donat
suport, tant en aquest pla, com al pla del centre històric;
que no posen en dubte aquests plans, però que volen fer notar
que no són pedres, sinó persones; que allà hi ha molt de

problemes; que hi ha el problema de seguretat; que al barri
hi ha una manca de seguretat; que la setmana passada el
comerç de congelats La Sirena va ser atracat dues vegades en
una setmana; que hi ha un dèficit de seguretat; que la gent
demana més presència policial; que no tot es fer voreres
amples com el passeig de Gràcia, sinó donar més seguretat;
que també aquests punts que ha tret del carrer Escorpi és
perquè són llocs on ha anat i que li sembla que estan
acabats; que suposa que una vegada ja estan els pals posats
no es tornaran a treure, sinó que ja es dóna per acabat; que
s’estan fent altres parts del barri i que la seva crítica es
refereix a llocs on suposa que el govern ja els dóna per
acabats i no al Pla en general.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que volien escoltar les argumentacions d’uns i
altres; que entenen perfectament que estan nomenament membres
d’un comitè d’avaluació; que les decisions s’han de prendre
ja; que votaran a favor, però amb la condició que entenen
explícita amb el que s’acaba dir que cada un dels grups
siguin convidats a totes les reunions amb veu i sense vot, ja
que és un òrgan; que les decisions polítiques ja es prenen al
Ple, però que a l’hora de prendre decisions polítiques es
important estar informat; que a vegades hi ha opinions
esbiaixades que si s’ha estat sobre el terreny i cada grup ha
conegut de primera mà què passa en el barri es poden ajustar
molt més les opinions al plenari i que votaran a favor, ja
que entenen que amb veu, però sense vot s’ha donat el
compromís de convidar a cadascun dels grups polítics.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que no hi ha cap inconvenient, sinó al contrari; que és de
l’interès del grup del govern que tot el consistori ajudi a
que la llei de barris heretada del mandat anterior a la Marca
de l’Ham i la llei de barris que es farà al casc antic
estrenada en aquest mandat arribin a molt bon port.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els
divuit 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,
Solé
Soler,
Besora
Causadias,
Carbonell Sabartés i Bertran Soler; i abstenir-se el senyor
Borrego Torres.

----9. Urbanisme: S’aprova el text refòs del Pla de Millora
Urbana del polígon 2 de l’Aigueta d’iniciativa particular. La
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“La Comissió d'Urbanisme de Girona, en sessió del dia 10
de desembre de 2008 va acordar aprovar definitivament el Pla
de Millora Urbana del polígon 2 de l'Aigueta, supeditat a la
inorporació de diferents esmenes en matèria de mobilitat,
habitatge, adequació a l'entorn i regulació del volums
edificables i la seva ordenació. En compliment de l'anterior
el promotor ha incorporat les esmenes corresponents al text
refós, que ha estat objecte de l'informe tècnic de
l'arquitecte municipal, del 18 dels corrents. Per tot
l'anterior, i atès el que disposa el Text Refós de la Llei de
sòl, 2/2008, de 20 de juny, i el que estableix el Decret Llei
1/2007 de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística, publicat al DOGC del dia 18 d’octubre. Atès el
que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el que
disposa el Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova
el Reglament de la llei d’urbanisme. De conformitat amb el
que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament
Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar el text
refós, del Pla de Millora Urbanan del polígon 2 de
l'Aigueta, d'iniciativa particulat, en compliment de l'acord
de la Comissió d'Urbanisme de Girona, en sessió del dia 10 de
desembre de 2008. 2n.- Trametre dos exemplars del text refós
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva
verificació
i
publicació.
3r.Facultar
l’Alcaldia
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
----10. Contribucions especials: S’imposen definitivament les
contribucions especials per finançar les obres d’execució del
projecte d’urbanització de l’Avinguda Vilallonga i s’aproven
definitivament l’ordenança específica reguladora de les
contribucions especials. El senyor Ollé Sangenís procedeix a
la lectura del dictamen següent:
“El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 3 de
juliol
de
2008,
va
acordar
imposar
provisionalment

contribucions especials per a finançar les obres d'execució
del projecte d'urbanització de l'avinguda Vilallonga, va
aprovar provisionalment l'ordenança específica reguladora de
les contribucions especials que permetrà l'ordenació de
l'esmentat tribut i va aprovar la relació de subjectes
passius i l'assignació provisional de les quotes individuals
de les contribucions especials. Així mateix, va acordar
exposar al públic l'expedient durant el termini de trenta
dies hàbils. El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 30
de juliol de 2008, va acordar prorrogar fins al dia 22,
inclòs, de setembre de 2008 el termini d'informació pública
de l'expedient de referència, el qual va ser novament
prorrogat fins el dia 17, inclòs, d'octubre de 2008, per
acord del Ple de l'Ajuntament de 4 de setembre de 2008. La
Junta de Govern Local, en la sessió del dia 11 de desembre de
2008, va acordar l'aprovació definitiva del projecte d'obra
municipal ordinària denominat "Projecte d'urbanització de
l'Avinguda Vilallonga" estimant parcialment les al·legacions
formulades en base a l'informe emès pel Cap de l'Àrea de
Planejament i Espai Públic. Durant els citats terminis
d'exposició
al
públic
s'han
presentat
les
catorze
al.legacions següents: 1. Per Alfred Geli Cullell i alguns
més. Registrada d’entrada el dia 21 de juliol de 2008 amb el
número 15.904. 2. Per Francesc Clotas Clotas. Registrada
d’entrada el dia 21 de juliol de 2008 amb el número 15.919.
3. Per Mercè Casamira Camps. Registrada d’entrada el dia 22
de setembre de 2008 amb el número 19.556. 4. Per Xavier
Besora Causadias, en representació del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Registrada d’entrada el
dia 22 de setembre de 2008 amb el número 19.572. 5. Per Manel
Nadal Oller en nom propi i en representació de Montserrat
Farreras Font. Registrada el dia 23 de setembre de 2008 amb
el número 19.700. 6. Per Xavier Besora Causadias, en
representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya. Registrada el dia 25 de setembre de 2008 amb el
número 19.835. 7. Per Josep Maria Asencio Costa. Registrada
d’entrada el dia 16 d’octubre de 2008 amb el número 21.377.
8. Per Rosa Maria Baulida Vidal, en representació de
l’Associació de Contribuents de l’Avinguda Vilallonga.
Registrada d’entrada el dia 16 d’octubre de 2008 amb el
número 21.381. 9. Per Rosa Maria Baulida Vidal, en
representació de l’Associació de Contribuents de l’Avinguda
Vilallonga. Registrada d’entrada el dia 16 d’octubre de 2008
amb el número 21.383. 10. Per Sebastià Creixell Vidal i

alguns més. Registrada el dia 16 d’octubre de 2008 amb el
número 21.403. 11. Per Antonio Bartrolich Ribalta. Registrada
el dia 16 d’octubre de 2008 amb el número 21.406. 12. Per
Irene Grau Colomer, Joaquim Grau Colomer, Núria Grau Colomer
i Montserrat Grau Colomer. Registrada el dia 17 d’octubre de
2008 amb el número 21.486. 13. Per Irene Grau Colomer,
Joaquim Grau Colomer, Núria Grau Colomer i Montserrat Grau
Colomer. Registrada el dia 17 d’octubre de 2008 amb el número
21.487. 14. Per Irene Grau Colomer, Joaquim Grau Colomer,
Núria Grau Colomer i Montserrat Grau Colomer. Registrada el
dia 17 d’octubre de 2008 amb el número 21.488. Les
al.legacions es refereixen resumidament als següents punts:
1.- Que les obres són d'interès ciutadà general, beneficien a
tota la ciutat, l'Avinguda és un sistema general i el seu
cost no es pot repercutir; 2.- Que les obres no suposen cap
millora qualitativa ni quantitativa dels serveis, que són
obres de conservació per la manca de manteniment i l'estat de
deteriorament dels serveis, i en conseqüència les despeses no
es poden imputar als veïns per no tenir la naturalesa
prevista a l'article 28 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (BOE 9/03 i BOE de 13/03);
3r.- Que en d'altres zones del municipi no s'han imposat
contribucions
especials;
4rt.Que
s'han
imposat
les
contribucions abans de l'aprovació definitiva del projecte;
5è.- Que l'import dels ajuts externs s'hauria de destinar
íntegrament al projecte i no de forma parcial; 6è.- Que
determinats immobles als quals s'han assignat quotes no tenen
façana a l'Avinguda Vilallonga, o bé no coincideix la
titularitat assignada; Les al.legacions formulades poden
estimar-se parcialment en base a l'informe emès per
l'arquitecte municipal Víctor Alegrí Sabater en data 28 de
gener de 2009 i a les consideracions següents: El fet
imposable per tal que es pugui produir l'exacció de
contribucions especials requereix la concurrència de dos
elements: l'element subjectiu (la obtenció pel subjecte
passiu d'un benefici o augment del valor dels eus bens) i
l'element objectiu (la realització d'obres públiques o de
l'establiment
i ampliació dels serveis públics). La
consideració del benefici especial o augment del valor dels
béns dels subjectes passius no exigeix un benefici concret
quantificable. És a dir, no necessita concretar-se en
magnituds econòmiques, ni precisa evidenciar-se en una
realitat immediata, sinó que es plasma en la major

possibilitat d'utilització dels serveis derivats de l'obra o
de l'augment del valor dels béns d'aquells ciutadans que
viuen o realitzen les seves activitats en la proximitat de
l'obra i, en conseqüència, opera com a una presumpció “iuris
tantum”, la qual no ha estat desvirtuada en no justificar-se
l'absència de benefici especial o augment del valor dels
immobles de la seva propietat. En aquest sentit, l'existència
de traçats alternatius d'entrada a la ciutat des de l’est
accentua l'existència del citat benefici especial per als
propietaris de les finques confrontants. Les obres previstes
en el projecte d'urbanització de l'Avinguda Vilallonga
s'enmarquen parcialment dins el fet imposable establert a
l'article 28 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals (BOE 9/03 i BOE de 13/03), atès que cal
diferenciar entre la simple reparació per deteriorament amb
la renovació, ampliació o millora que sí que constitueixen
una inversió i, en conseqüència, fonamenten l'esmentada
exacció. En aquest sentit, i segons el citat informe tècnic,
s'han diferenciat les partides repercutibles que corresponen
a les obres que constitueixen el fet imposable de les
contribucions especials de les que no ho constitueixen,
establint-se com a base imposable de les contribucions
especials 786.689,42 euros corresponents al 90% del cost
previst de l'obra una vegada deduïdes les subvencions o els
ajuts externs obtinguts de qualsevol entitat pública o
privada. Del fet que en d'altres zones del municipi no
s'hagin imposat contribucions especials no se'n desprèn una
vulneració del principi d'igualtat, ja que l'esmentada
imposició és un acte potestatiu de l'Administració sempre que
concorrin els requisits i circumstàncies necessàries que cal
valorar en cada supòsit. No existeix una norma explícita que
obligui a què abans de l’acord d’inici de l’expedient
d’aplicació de contribucions especials o simultàniament al
mateix l’Ajuntament hagi aprovat definitivament el projecte
i pressupost l’execució dels quals justifica la imposició de
contribucions especials, però la Jurisprudència ha establert
aquesta necessitat (Sentències del Tribunal Suprem de 17
d’abril de 1996, de 17 d’abril de 1997 i de 10 de juliol de
1999). No obstant, en el cas objecte d’informe el fet que el
Projecte d’urbanització de l’avinguda Vilallonga no estigués
aprovat amb caràcter definitiu abans de l’adopció de l’acord
d’iniciar l’expedient d’imposició de contribucions especials
no haurà tingut finalment cap incidència, ja que la quantia

de la base imposable i, en conseqüència, la de les quotes a
pagar pels subjectes passius del tribut si es produeix una
estimació de les al.legacions en base allò exposat en
l’informe del arquitecte municipal Víctor Alegrí Sabater de
28 de gener de 2009 i al contingut de l’annex número 1 seran
molt inferiors a les previstes en l’aprovació provisional de
l’expedient. A més a més, en haver-se aprovat ja en caràcter
definitiu el projecte d’urbanització de l’avinguda Vilallonga
l'aprovació definitiva de l'expedient d'imposició i ordenació
de les contribucions especials es realitza conforme a les
modificacions introduïdes al mateix i, per tant, s'ajusta a
les condicions i especificacions establertes per a la seva
execució. La imputació parcial de les aportacions convingudes
amb particulars ha obeït al criteri de proporcionalitat
respecte a l'àmbit extern al polígon delimitat dels immobles
subjectes a contribucions especials. Respecte als immobles
mancats de façana a l'Avinguda als quals s'han assignat
quotes, l'article 6è de l'Ordenança fiscal específica
reguladora aprovada provisionalment, estableix que s'entendrà
per finques amb façana a la via pública no només les
edificades en coincidència amb l'alineació exterior de
l'illa, sinó també les construïdes en blocs aïllats, sigui
quina sigui la seva situació respecte la via pública que
delimiti aquella illa i sigui objecte de l'obra, en
conseqüència s'amidarà en tals casos, per la del solar de la
finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació,
els patis oberts, les zones de jardí o els espais lliures.
Les discrepàncies amb les titularitats assignades han estat
objecte de comprovació i rectificació parcial. Atès el que
disposen els articles 28 a 37 del Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i l’Ordenança fiscal
general núm. 2 reguladora de les contribucions especials, la
Comissió informativa de l’àrea de Serveis Econòmics i
Generals i de Promoció, Comerç, Turisme i Participació
Ciutadana proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels
següents acords: 1r.-Estimar parcialment les al.legacions
formulades segons les esmenes proposades a l'informe de
l'arquitecte municipal emès en data 28 de gener de 2009. 2n.Determinar que de l'import total del pressupost de licitació
del
projecte
d'urbanització
de
l'Avinguda
Vilallonga
únicament corresponen a actuacions que constitueixen el fet
imposable de les contribucions especials la quantitat de
1.618.391,53 euros, d'acord amb l'informe a què es refereix

el número anterior. 3r.- Determinar que sobre la quantitat a
la que es refereix el número anterior, el cost suportat per
l'Ajuntament, una vegada deduïdes les subvencions o els ajuts
externs obtinguts de qualsevol entitat pública o privada, és
de
874.099,36 euros, segons l'informe referit. 4rt.Determinar que la base imposable la constitueix
el 90% de
874.099,36 euros a que ascendeixen les actuacions que
constitueixen el fet imposable de les contribucions especials
de la qual cosa es deriva que la base imposable puja la
quantitat de 786.689,42 euros. La elecció del 90% esmentat té
com a fonament el fet que l'import dels serveis que s'han
considerat com a constitutius del fet imposable en base a les
al.legacions
estimades
estan
aplicats
essencialment
i
específicament a la utilitat immediata dels subjectes
passius.
5è.-Imposar
definitivament
les
contribucions
especials per finançar les obres d’execució del projecte
d’urbanització
de
l’Avinguda
Vilallonga.
6è.-Aprovar
definitivament l’Ordenança específica reguladora de les
contribucions especials que figura a l’annex 2 del present
dictamen que permet l'ordenació de l'esmentat tribut i que
recull les esmenes derivades dels acords anteriors. 7è.Aprovar la relació de subjectes passius i l'assignació de les
quotes individuals de les contribucions especials que figura
a l'annex 3 d’aquest acord. 8è.-Establir com a motivació dels
acords anteriors, a més a més dels ja esmentats, els que es
contenen en l'informe emès per l'arquitecte municipal en data
28 de gener de 2009 i pel Secretari General de l'Ajuntament
el dia 18 de març de 2009 que s'adjuntaran a la notificació
d'aquests acords. 9è.-Autoritzar a l’Alcaldia Presidència per
tal que realitzi tots els actes i gestions que calguin per
l’execució dels acords anteriors.”
Seguidament, intervé el senyor Besora Causadias que
llegeix
la
intervenció
següent:
“Aquest
projecte
de
l’Avinguda Vilallonga ha nascut tocat des del primer moment
en que es va presentar per la seva aprovació inicial. (3 de
juliol de 2008). El grup municipal d’esquerra ja vàrem fer
constar que no veiem lògic fer l’expedient de contribucions
especials conjuntament a l’aprovació inicial del projecte
d’obra. Quan tots sabem que un projecte d’obra d’aquestes
dimensions suposarà tot un seguit de trobades i negociacions
amb els veïns afectats. Abans de fer els expedients de
contribucions s’han donar totes les eines de participació als
veïns per que puguin discutir, proposar i finalment aprovar
el projecte d’obres i que hi hagi un ampli consens entre

l’Ajuntament i els veïns. Un cop aprovat el projecte s’ha de
redactar
l’expedient
de
contribucions
especials,
des
d’Esquerra creuen que en el seu moment l’Ajuntament es va
precipitar per voler anar per via d’urgència a tramitar
conjuntament i que s’havia de pactar amb els veïns aquest
expedient de contribucions especials tal com s’ha fet ara.
Esquerra
vàrem
presentar
un
seguit
d’al·legacions
a
l’expedient de contribucions, al·legant que s’imputaven
partides als veïns que nosaltres consideràvem que era
d’interès general o comú, com podia ser els contenidors
soterrats, els semàfors, el mobiliari urbà, la xarxa de baixa
tensió, la telefonia, el gas, etc. L’informe fet pel Cap de
l’Àrea de Planejament i Espai públic ens ha donat tota la raó
o quasi tota i així s’ha fet i aplicat a l’expedient que avui
es porta a l’aprovació definitiva, ja que el pressupost de
l’expedient s’ha redactat amb els criteris que Esquerra vàrem
proposar a les al·legacions. En el projecte inicial el veïns
tenien que pagar 1.488.696 euros, això suposava el 50% del
cost de l’obra un cop deduïdes les subvencions i aportacions
extraordinàries, però no hi constava cap deducció per interès
general o comú, que es que el ERC va al·legar. Ara un cop
redactat de nou l’expedient i deduir les partides que es
consideren que son d’interès general els veïns hauran de fer
efectiu el 90% dels 786.689 euros de les partides que se’ls
repercuteix i que es considera que és d’interès particular.
Esquerra podria votar a favor d’aquest expedient, però
considerem que s’hi han fet modificacions substancials i
creiem que s’hauria de tornar a fer una nova aprovació
inicial per donar la possibilitat als veïns d’al·legar
novament si ho creuen oportú. (aquesta proposta ja la vàrem
fer a la comissió informativa però veiem que no s’ha acceptat
la petició). El motiu es que el 90% que han de fer efectiu
els veïns es el màxim premés per la llei i s’ha de justificar
molt bé que es d’interès particular cosa que no veiem que
sigui així. Només voldria posar un parell d’exemples. Se’ls
imputa als veïns i han de pagar el 90% d’una marquesina de la
parada de bus valorada en 7.486 euros. (Esquerra considerem
que és d’interès general i no particular) com també passa i
se’ls imputa el pagament dels bancs, cadires, papereres,
plantes, arbres, el reg, etc. A tall d’anècdota podríem dir
que de cada 10 bancs (9 són dels veïns i un per la resta dels
figuerencs i això passa amb les papereres les plantes i els
arbres). Per tant creiem que s’ha de possibilitar al veïns a
presentar suggeriments o al·legacions a l’expedient de

contribucions especials i per això ens abstindrem en la
votació d’aquest expedient. I que consti que ho fem per no
obstaculitzar l’acció de govern, ja que aquest projecte porta
quasi un any des de l’aprovació inicial.”
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego
Torres que diu que el company d’Esquerra ha fet una àmplia
explicació que també dóna per bona; que només vol afegir que
no entenen que si l’obra s’ha reduir hi hagi hagut aquest
augment d’un 50 a un 90%; que saben que hi ha veïns que no
estan conformes; que hi hauria d’haver hagut una altra
participació més àmplia entre els veïns i que també el seu
vot serà l’abstenció.
Seguidament, intervé el senyor Ollé Sangenís que diu que
si el dilema està en si és aprovació provisional o definitiva
creu que d’alguna manera queda molt clar que aquesta és una
aprovació definitiva, ja que entenen que la provisional es va
fer en el seu seu moment; que al mateix temps creu que el
govern ha estat molt atent al moviment ciutadà dels
propietaris d’aquella zona, ja que han tingut més d’una
ocasió per poder explicitar perfectament totes les seves
inquietuds i que des del govern s’han transformat en
aplicació de les modificacions corresponents; que creuen que
s’ha escoltat perfectament aquesta provisionalitat que en el
seu moment es va determinar; que avui es pot aprovar
definitivament, ja que, a més a més, tampoc existeix una
norma explícita que obliga a què abans de l’aprovació de
l’acord d’inici de l’expedient d’aplicació de contribucions
especials s’hagin aprovat definitivament el projecte i el
pressupost d’execució; que li sembla que això queda
explicitat a l’informe emès pel senyor secretari i que creuen
que poden passar a aprovar-ho en caràcter definitiu i adoptar
els acords que calguin.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Besora Causadias que diu que ja ha llegit l’informe del
secretari; que no hi ha una norma explicitiva que digui que
s’hagin de fer per separat, però que han vist que hi ha hagut
una modificació del pressupost bastant susbstancial, ja que
els veïns han passat a pagar la meitat del que deia; que
se’ls està imputant una marquesina d’autobusos; que se’ls ha
tret els contenidors soterrats; que ho troben lògic, ja que
si a la resta de Figueres s’estan posant les marquesines no
s’imputa res als veïns i que en aquest cas creuen que no
se’ls hauria d’imputar; que s’hauria de donar la possibilitat
de poder presentar al.legacions; que s’hauria de justificar

aquest 90% que se’ls aplica de les contribucions especials,
ja que es el màxim permès per la llei; que s’hauria de
justificar exactament que aquesta marquesina o aquests arbres
són d’interés particular; que els sembla que es d’interès
general de tots els veïns de la ciutat i que per això creuen
des del grup d’Esquerra Republicana que hi hauria d’haver una
aprovació inicial.
Seguidament, torna a intervenir el snyor Ollé Sangenís
que diu que creu que des del primer moment es va arribar a un
acord dient que des del govern no volien que les
contribucions especials arribessin a un percentatge molt alt
del cost total de l’obra; que entenien que hi havien
aportacions de subvencions o d’aportacions particulars fetes
per empreses que tots coneixen; que el percentatge sobre el
total de l’obra no s’ha modificat; que és el 15,11; que les
subvencions representen el 10,31%, l’aportació de particulars
és el 35,68% del total de l’obra, l’Ajuntament aporta un
38,90 i les contribucions especials als propietaris un 15,11
i que tot això sumat fa un 100% del cost total de l’obra.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que hi havia una dada que era molt aclaridora que al
final de tot el llarg procés de negociació d’aquest expedient
de contribucions com és que si s’agafa la secció de
l’avinguda Vilallonga més o menys una mitjana de 15 metres
finalment acabaven repercutint als veïns un metre o un metre
i mig a cada veí del conjunt de l’actuació; que això
il.lustra molt bé les proporcions de tota l’actuació; que és
evident que l’avinguda de la carretera de Roses és una
avinguda d’interès general que permet l’accés a la ciutat des
de Roses o de Llevant i que la volen transformar; que és
evident que també la millora de les finques serà substancial
i significativa; que hi altres carrers que han preguntat que
com és que s’ha prioritzat l’avinguda Vilallonga i no s’ha
prioritzat un altre; que li sembla que tots estan d’acord, ja
que mai en aquest plenari s’ha plantejat en termes diferents
que és un encert que els veïns puguin contribuir de forma
especial en projectes d’aquestes característiques; que el
senyor Besora s’hi ha referit amb encert s’ha reduït
pràcticament en un 50% l’aportació veïnal; que primer es
parlava de prop d’un milió i mig d’euros i que al final va
quedar en uns set-cents i pocs mil d’euros; que això només té
un nom que és consens; que com a govern no van voler
renunciar a demanar als veïns que contibuissin, ja que creien
que havia de ser així; que a la ciutat sempre ha estat així;

que eren conscients que s’havia de fer un esforç molt gran,
ja que la tipologia de l’actuació en finques que tenen molts
metres de façana i que sovint no tenen molts propietaris als
quals repercutir aquesta contribució obligava a una certa
ductilitat; que aquest expedient de contribucions amb tota la
tramitació problemàtica que hagi pogut tenir i que en un
context de crisi tampoc ajuda finalment arriba amb consens;
que si el senyor Besora es reuneix amb les associacions
veïnals que es van constituir expressament per a aquest
projecte veuran que la valoració que en fan és que ha estat
un expedient de contribucions consensuat; que creu que
s’entenen una mica les peocupacions del senyor Besora,
atenent que hi podria haver algun epígraf a l’hora de valorar
la memòria de que es repercutirà a l’interés públic i al
particular que pugui resultar una mica sorprenent; que si
finalment es fa el còmput general sobre el conjunt del
projecte només es repercuteix als veïns un 15%; que creu que
això vol dir que tothom ha fet els deures correctament i a
l’hora vetllant per l’interés públic i que és el que
finalment els correspon.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, se
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els
tretze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente,
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca
Fonollosa; i abstenir-se, els sis membres de l’Ajuntament
següents: Canet Coma, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell
Sabartés, Bertran Soler i Borrego Torres.
---- A continuació, a les dinou hores i cinquanta-quatre
minuts, prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta
de la sessió el senyor Richard Elelman.
----11.
Serveis
municipals:
S’aprova
inicialment
la
modificació de l’article 2 dels Estatuts de la societat
privada municipal Figueres de Serveis SA. La senyora Navarro
Hurtado procedeix a la lectura del dictamen següent el qual
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Es considera adient modificar els Estatuts de la
societat privada municipal Figueres de Serveis SA en allò que
afecta al seu objecte social mitjançant la supressió del punt
f de l’article 2 dels referits Estatuts. Procedeix tramitar

l’expedient. És d'aplicació l'article 212.5 en relació amb el
201 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals que va ser aprovat pel Decret de la Generalitat de
Catalunya 179/1995, de 13 de juny. Per tot això, la comissió
informativa de l’àrea de serveis econòmics i generals i de
promoció, comerç, turisme i participació ciutadana proposa
que s'adoptin els acords següents: 1. Aprovar inicialment la
modificació de l’article 2 dels Estatuts de la societat
privada municipal Figueres de Serveis SA consistent en la
supressió de la lletra f que diu el següent: “f.- Executar el
denominat “Projecte d’intervenció integral del barri de la
Marca de l’Ham de Figueres” tret dels apartats següents: Creació d’una línia de subvencions per a rehabilitació de
façanes dels habitatges -Creació d’una línia de subvencions
per a instal·lació d’ascensors -Creació d'una línia de
subvencions
per
a
instal·lacions
de
telecomunicacions
col·lectives -Creació d’una línia de subvencions per a
instal·lacions de porters automàtics i -Creació d’una línia
de subvencions per a millora d’accessos als habitatges i per
a l’eliminació de barreres, quan concorri alguna d’aquestes
circumstàncies: a.- Que Figueres de Serveis, SA tingui
serveis tècnics o industrials suficientment aptes per a la
realització de les obres projectades, cas en el qual haurà
d’utilitzar aquest sistema d’execució. b.- Que Figueres de
Serveis, SA posseeixi elements auxiliars utilitzables en les
obres la utilització dels quals suposi una economia superior
al 5 per 100 de l’import del pressupost d’aquestes o una
major celeritat en la seva execució, justificant-se, en
aquest cas, les avantatges que es segueixin de la mateixa.
c.- Que no hi hagi hagut ofertes d’empresaris per a
l’execució d’obres en licitació prèviament efectuada. d.Quan sigui necessari rellevar el contractista de la
realització d’algunes unitats d’obra per no haver arribat a
un acords en els preus contradictoris corresponents. f.- Les
obres de simple conservació i manteniment en els termes
definits en l’article 123.5 del Text Refós de la Llei de
contractes de les Administracions públiques que va ser
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
g.- Excepcionalment, l’execució d’obres definitives
en
virtut d’un avantprojecte, quan no s’apliqui l’article 85,
lletra a) del Text Refós de la Llei de contractes de les
Administracions públiques que va ser aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. h.- En els supòsits de
falta de prestació pel contractista de la garantia definitiva

o de les especials o complementàries d’aquella dins de
termini en els supòsits previstos en el Text Refós de la Llei
de contractes de les Administracions públiques que va ser
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i
la no formalització de contracte dins de termini. Quan
l’execució de les obres s’efectuï mitjançant contractes de
col·laboració amb empresaris particular, aquests contractes
tindran caràcter administratiu, però no constituiran aquests
contractes de col·laboració amb empresaris particulars,
aquests contractes tindran caràcter administratiu, però no
constituiran contractes d’obres, ja que l’execució de les
mateixes
estarà
a
càrrec
de
l’òrgan
gestor
de
l’Administració.
La selecció de l’empresari col·laborador
s’efectuarà
pels
procediments
i
formes
d’adjudicació
establerts en els articules 73 i 74 del Text Refós de la Llei
de contractes de les Administracions públiques que va ser
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
(procediment obert, restringit o negociat mitjançant subhasta
o concurs).
En els supòsits de les lletres a) i b) abans
esmentades no podrà sobrepassar-se en la contractació amb
col·laboradors el 50 per 100 de l’import total del projecte.
Per a la contractació de personal per part de la societat
privada municipal Figueres de Serveis, SA serà d’aplicació
allò previst a l’article 222 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals que va ser aprovat pel
Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny
i per a la contractació de subministraments allò disposat en
les normes específiques aplicables al a contractació de les
societats
privades
municipals
aprovades
pel
Ple
de
l’Ajuntament.” 2. Autoritzar inicialment la societat privada
municipal Figueres de Serveis, SA per a modificar l’article 2
dels seus estatuts en el sentit expressat en el punt 1 de la
part dispositiva d’aquest dictamen. 3. Sotmetre l'expedient a
informació pública pel termini de trenta dies hàbils. 4.
Determinar que els acords a què es refereixen els punts 1 i
2 d’aquest dictamen assoliran el caràcter de definitius sense
necessitat d'adoptar acords expressos en tal sentit per al
supòsit que durant el termini d'informació pública de
l'expedient no es presentin al.legacions ni suggeriments. 5.
Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes
i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors.”

----12. Protocol: S’atorga a Eduard Puig Vayreda la Fulla de
Figuera de Plata al Mèrit. El senyor Casellas Borrell
procedeix a la lectura del dictamen següent:
“Vista la instància presentada per Pere Gifre Ribas
(Registre d’Entrada número 649 de 13/1/2009), president de
l’Institut d’Estudis Empordanesos, en la qual presenta la
sol·licitud
que
l’Ajuntament
de
Figueres
reconegui
institucionalment la trajectòria cultural i cívica de qui ha
estat president de l’entitat, el Sr. Eduard Puig Vayreda;
Vist que la Comissió del Nomenclàtor, reunida el 17 de febrer
de 2009, va proposar que es concedeixi a Eduard Puig Vayreda,
que va ser president de l’Institut d’Estudis Empordanesos
entre 1993 i 2006, la Fulla de Figuera de Plata al Mèrit per
la seva trajectòria cultural i cívica compromesa amb la
ciutat de Figueres. La Comissió va considerar que homenatjant
Eduard
Puig
també
s’homenatja
l’Institut
d’Estudis
Empordanesos i la seva tasca en la defensa i projecció del
patrimoni cultural de l’Alt Empordà. Vistes les dades que
figuren al currículum d’Eduard Puig Vayreda, que s'adjunta a
l'expedient, i que mostren una vàlua 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 5/3/2009, de
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 Eduard Puig
Vayreda la Fulla de Figuera de Plata al Mèrit, en
reconeixement a la seva trajectòria cultural i cívica a la
ciutat de Figueres. Segon. Facultar l'alcaldia - presidència
a realitzar els actes i gestions que siguin necessaris.”
Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que aquest és un d’aquells dictamens que plau
especialment a l’Ajuntament portar-los en aquesta sala de
plens i en aquest ple; que Eduard Puig és un figuerenc
indiscutible; que és figuerenc d’aquells imprescindibles amb
dues vesssants, la política i la cultural; que la vessant
política tots la saben; que vol destacar-la primer, ja que,
fins i tot, l’espai en el que es troben mereix que sigui
així; que va ser un distingit alcalde per treball, feina,

capacitat d’influència i, fins i tot, per discreció i
capacitat d’influència en relació amb el devenir diari de la
ciutat en els darreres anys, un servidor del país, Director
general de l’Incanvi i, sobretot en clau cultural, fundador
de Joventuts Musicals, fundador i vocal de la primera
delegació de l’Omnium Cultural a Figueres; que no cal
repetir, però que cal dir la tasca que ha realitzat al
capdavant de l’Institut Estudis Empordanesos i que és un
figuerenc amb un compromís cívic i cultural que el fa
mereixedor d’una forma superlativa de la distinció que avui
proposa la comissió informativa atorgar-li.
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que no
repetiran els mèrits de l’Eduard Puig Vayreda; que la
intervenció que fa en aquest punt es extensiva per a Josep
Falgarona; que estan satisfets que aquests dos punts estiguin
a l’ordre del dia; que estan satisfets, ja que consideren que
quan s’honora un ciutadà pels seus serveis al país, a la
ciutat o a la comunitat que el vol honorar ho han de poder
fer tots; que tots vol dir els vint-i-un regidors d’aquest
ajuntament; que al grup d’Esquerra Republicana els plau
especialment, ja que l’última distinció que van acordar només
la va acordar la Junta de Govern Local; que el senyor
Guillamet no va poder tenir el reconeixement d’aquest
plenari; que el va tenir a posteriori; que aquesta
competència va desapareixer del tema dels plens; que
afortunadament arriba una mica tard, però que almenys algun
es pot homenatjar; que celebren la rectificació; que
s’adhereixen amb tot l’entusiasme possible als punts 12 i 13
per a aquests reconeixements, però que consideren que es una
llàstima, ja que s’ha perdut alguna oportunitat; que en
qualsevol cas vol recordar al senyor alcalde un compromís que
han tingut sobre les converses sobre aquest tema de les
competències del plenari; que, no només han estat només ells
dos en particular, sinó acompanyats per membres dels
respectius grups; que creu que hi havia un cert compromís de
reestudiar moltes d’aquelles competències que el plenari
havia perdut; que esperen que aviat sigui possible que es
recuperin algunes d’aquestes competències i que avui celebren
que almenys aquesta de poder distingir de manera unànime a
figuerencs il.lustres es pugui fer.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que només vol fer una reflexió; que li costa de
comprendre que el senyor Canet hagi prés la paraula en un
moment en què es va a atorgar una distinció important al

senyor Eduard Puig Vayreda i al senyor Josep Falgarona i que
tota la seva intervenció hagi tingut a veure amb una qüestió
instrumental del plenari; que el grup d’Esquerra Republicana
quan pren la paraula en el plenari en relació a aquesta
qüestió que reivindicaven podien haver fet elogi; que d’acord
que aquesta competència es retorna al plenari, ja que va ser
un error; que es va rectificar; que pel fet que el senyor
Canet hagi intervingut i no hagi dedicat ni un segon a glosar
la persona del senyor Puig Vayreda o del senyor Falgarona i
hagi dedicat tota la seva intervenció a una qüestió formal li
costa de seguir la lògica amb la que el grup municipal
d’Esquerra raona aquest tipus de qüestions; que estan prenent
una decisió molt important i molt trascendent; que quan van
fer el buidat de competències per una qüestió, en opinió del
govern, d’eficiència es va incloure també l’atorgament de
distincions; que el grup d’Esquerra va fer saber que això
podia ser un error, ja que podia anar en cert menysteniment
de les figures que es pretenguessin honorar; que el govern va
pensar que efectivament tenien raó; que aquesta era una
qüestió que havia de ser tractada en un plenari i que així
tots els grups es puguessin sumar a la glosa i a l’elogi de
les persones que s’honoren, però és que quan es retorna
aquesta competència al plenari el grup d’Esquerra prescindeix
de fer la glosa i va a la seva agenda de preocupacions de
cada ple que es cotidià; que no li sembla correcte; que el
que s’esperaria avui dels grups municipals és que prenguin la
paraula per si ho consideren oportú poder contribuir a
l’homenatge del senyor Puig Vayreda o del senyor Falgarona;
que tornen amb aquestes qüestions que pot comprendre des
d’una lògica política, però que no pot acceptar des del punt
de vista d’un alcalde de ciutat que avui s’omple d’orgull de
poder distingir el senyor Puig Vayreda i el senyor Falgarona;
que és una pena que novament per qüestions formals es taqui
el que ha de ser un any de reconeixement postumament al
senyor Falgarona i afortunadament en la persona molt activa
del senyor Puig Vayreda; que és una cosa unànime en què com
més transversal sigui més goig faran aquests homenatges; que
lamenta que, fins i tot, temes d’aquests tornin a ser un
pretext per fer lògiques de govern i oposició i que creu que
no hi ha cap necessitat.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que
diu que s’ha adherit en nom del grup d’Esquerra als elogis
que ha fet el tinent d’alcalde; que creu que a les persones
no se les honora només amb discursos de rectificació

posteriors en un plenari; que s’honora més al senyor Puig
Vayreda anant quan fa actes públics, se’l llegeix o anant a
escoltar-lo quan presenta llibres; que el dia que se li faci
el lliurament es podrà llegir el dictamen que s’aprovarà
unànimement, no com l’última vegada, que van haver de llegir
que ho havia decidit la Junta de Govern Local; que honorar a
les dues persones que s’estan honorant es pot fer de moltes
maneres; que aquí estan fent un debat polític i creu que hi
toqui perfectament; que si a la Presidència no li agrada ho
sent molt; que creu que el senyor Puig Vayreda sap
perfectament què pensa d’ell el grup d’Esquerra Republicana;
que li han demostrat moltes vegades; que ho continuaran
demostrant assistint als actes; que quan se li lliuri faran
exactament l’honor d’anar-hi el major número possible de
regidors; que no s’ha de confondre; que avui estan aprovant
un text que figurarà a l’acta; que el dia que se li faci el
lliurament estaran aquí per honorar-lo com hi van ser l’últim
dia que va fer una intervenció pública el senyor Puig
Vayreda; que no enten la lògica de la Presidència; que si li
molesta la intervenció d’Esquerra es pot imaginar com es
sentien quan aprovaven això per Junta de Govern Local; que
pensa que una cosa és el text que s’aprova i l’altra és el
debat polític que es pugui tenir; que el text el subscriuen
tots; que l’honor el fan tots i que el dia que se li faci
lliurament si poden hi seran tots.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----13. Protocol: S’atorga a Josep Falgarona Canadell la
Fulla de Figuera de Plata al Mèrit a títol postum. El senyor
Llueca Fonollosa procedeix a la lectura del dictamen següent:
“Vist l’ofici presentat per Eduard Puig Pujol, Síndic
Municipal de Greuges de Figueres (Registre d’Entrada número
19422 de 18/9/2008), en el qual exposa que “un grup de
ciutadans s’han adreçat a aquest Síndic perquè faci de
mitjancer
en
la
presentació
davant
la
Comissió
del
Nomenclàtor d’una proposició per a la concessió de la Fulla
de Figueres al pianista Josep Falgarona Canadell, virtuós del
piano, que ha actuat en nombrosos països, a més de gravar
diversos discs de música clàssica, havent passejat i
prestigiat arreu del món el seu nom i el de Figueres”; Vist
que una petició similar ha estat traslladada a aquesta
Comissió a través de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament

de Figueres, Vist que la Comissió del Nomenclàtor, reunida el
17 de febrer de 2009, va proposar que es concedeixi a Josep
Falgarona Canadell, (Figueres, 22/3/1921 – París, 30/9/2008)
la Fulla de Figuera de Plata al Mèrit, a títol pòstum, per la
seva trajectòria professional i artística com a pianista.
Vistes les dades que figuren al currículum de Josep Falgarona
Canadell, que s'adjunta a l'expedient, i que mostren una
vàlua 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 5/3/2009, de 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 Josep Falgarona Canadell (Figueres, 1921 –
París, 2008) la Fulla de Figuera de Plata al Mèrit, a títol
pòstum, en reconeixement a la seva trajectòria professional i
artística com a virtuós del piano, que ha passejat i
prestigiat arreu del món el seu nom i el de Figueres. Segon.
Facultar l'alcaldia - presidència a realitzar els actes i
gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'acord
anterior.”
Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Llueca
Fonollosa que diu que continuen amb un altre reconeixement
que fa la ciutat de Figueres a un altre dels seus fills
il.lustres en aquest cas a una persona que va portar la
sapiència, l’art i la música més enllà de les fronteres; que
estan parlant de Josep Falgarona Canadell que hauria fet 88
anys el dia 22 de març de l’any 2009; que va morir la
matinada del 30 de setembre passat; que des d’aquell moment
un grup de ciutadans va presentar la proposta pertinent a la
comissió del nomenclator que va aprobar per unanimitat
atorgar la Fulla de Figueres de Plata al Mèrit, a títol
pòstum, en reconeixement a la tragectòria professional i
artística com a virtuós del piano i que ha passejat i
prestigiat arreu del món el seu nom i el de Figueres; que el
senyor Josep Falgarona Canadell va neixer l’any 1921; després
de cursar estudis a la ciutat de Figueres es desplaçava en
tren pràcticament a diari a Barcelona per cursar estudis
superiors de música; que, poc temps després de finalitzar la

guerra civil, es va desplaçar a París on va viure
pràcticament tota la seva vida i que aquest reconeixement
d’avui és en bona mesura la continuació d’un reconeixement
ciutadà que es va fer l’abril de l’any 2007 col.locant una
placa per part de Comerç Figueres i altres associacions al
carrer de Peralada.
A continuació, després de la intervenció esmentada, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----14. Protocol: S’acorda retirar el títol de “Fill Adoptiu
de Figueres” concedit a Miguel Primo de Rivera i retirar el
títol d’”Alcalde Honorari” concedit a Francisco Franco
Bahamonde. El senyor Canet Coma procedeix a la lectura del
dictamen següent:
“El Ple de l’Ajuntament de Figueres en la sessió de 2
d’octubre de 2008 va adoptar, arran d’una moció presentada
pel grup municipal d’ERC, l’acord d’iniciar els tràmits per a
la revocació del títol de Fill Adoptiu atorgat, l’any 1926, a
Miguel Primo de Rivera i instar la modificació dels títols
honorífics de l’ajuntament per revocar el títol d’Alcalde
Honorari concedit a Francisco Franco, l’any 1964; Vist que la
Comissió del Nomenclàtor, reunida el 17 de febrer de 2009, va
informar favorablement de la retirada del títol de Fill
Adoptiu a Miguel Primo de Rivera i la retirada del títol
d’Alcalde Honorari concedit a Francisco Franco Bahamonde;
vist el Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de
Figueres, a l’empara del que preveu l’article 97.3 en relació
al 91.4 del Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual
s’aprova elReglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals i també la “Ley 52/2007, de 26
de desembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución
o violencia durante la guerra civil y la dictadura” (BOE nº
310, 27-Dic-2007) coneguda popularment com la Llei de la
Memòria Històrica, en concret el seu artícle 15, pel que fa
a la retirada del títol d’Alcalde Honorari a Francisco
Franco; 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. Retirar el títol de
“Fill Adoptiu de Figueres” concedit, mitjançant acord de Ple
de 24/1/1926, a Miguel Primo de Rivera. Segon. Retirar el
títol d’ “Alcalde Honorari” concedit, mitjançant acord de Ple

de data 26/6/1964, a Francisco Franco Bahamonde. Tercer.
Facultar l'alcaldia - presidència a realitzar els actes i
gestions que siguin necessaris.”
Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que l’objectiu de fons era i continua essent posar al
dia amb els nous valors democràtics les distincions d’aquest
Ajuntament; que van presentar una moció que ja venia d’altres
mocions de mandats anteriors i d’altres col.lectius ciutadans
que ho havien demanat; que es tracta d’adequar en els nous
temps democràtics el llibre d’honors i distincions d’aquest
Ajuntament; que aprofita per dir, ja que es oportú, tot i
que, el tràmit s’haurà de seguir com marqui el govern que es
qui ho ha de fer que des de les Joventuts d’Esquerra
Republicana han fet diferents iniciatives per inventariar
plaques que en aplicació de la llei de la memòria històrica
segurament no es diuen massa amb aquests nous temps; que han
inventariat més de 40 plaques del Ministerio de la Vivienda;
que en aplicació de la llei de la memòria històrica correspon
a les administracions, no només a l’Ajuntament, vetllar
perquè siguin retirades del seu lloc; que entenen que avui no
toca una moció per via urgent en aquests moments; que s’ha de
consensuar; que entraran una instància perquè pugui ser
tractada a la comissió del nomenclator i perquè si es pot en
un proper plenari es pugui prendre un acord en aquest sentit
implicant a les administracions que calguin.
Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu
que ja quan el grup d’Esquerra va presentar aquesta moció a
la comissió del nomenclator i a la comissió informativa el
vot del seu grup va ser negatiu; que torna a argumentar que
creuen que la decisió que va prendre en aquell moment el
consistori de l’any 64 es té que respectar com els futurs
consistoris han de respectar les decisions que es prenen ara;
que fa uns anys aquest consistori va donar la medalla d’or al
rei Joan Carles; que si dintre d’un temps canvien els signes
polítics i es retira creu que a la Presidència li sabrà greu
que una decisió a la qual va donar suport no es tingui en
compte; que creu que han de tenir consideració pels temps del
passat; que vol recordar a la Presidència que llavors
l’alcalde era en Ramon Guardiola que te una medalla a títol
pòstum d’aquesta ciutat i que té una plaça dedicada; que als
senyors d’Esquerra els vol dir que quan facin catalogació
també cataloguin l’edifici de l’ambulatori o el pantà de
Boadella a veure si també es poden retirar; que porta unes
reflexions escrites; que li agradaria saber si l’alcalde

estarà d’acord amb el que dirà. A continuació, el senyor
Borrego Torres llegeix la intervenció següent: “La llei de la
memòria històrica en la qual es basa aquest dictamen aprovada
pel govern català creu que s’ha fet d’una manera sectària;
que es té que advocar per l’esperit de reconciliació
nacional; que es pot jugar amb l’aigua, però que no es pot
jugar amb la memòria. Algú ha demanat perdó pels 5.500
capellans, monges, democristians, carlistes o falangistes
morts a Catalunya?. Durant la guerra civil la Generalitat va
perdre el control del carrer i tenia l’obligació de mantenirlo. Ningú ha demanat perdó. A Catalunya van morir fins a 3
vegades més persones de dretes que d’esquerres. Critica la
política, la memòria del govern de Catalunya, no per la
memòria història, sinó de la manera que es fa”. Finalment diu
que creu que la Presidència que es professor d’història
estarà d’acord que la història s’ha de fer amb mentalitat de
concòrdia.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que estan parlant de distincions a persones
que no van arribar al poder d’una forma legítima; que no vol
discutir sobre això; que quan el senyor Borrego estava
interpel.lant en aquesta sala si s’havia demanat perdó o no
creu que se n’ha demanat abastament i de moltes maneres, però
que el que si que va passar és que de l’any 39 fins gairebé a
l’any 50 hi van haver 300.000 persones executades i que creu
que això diu bastant.
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que
farà una intervenció molt breu i que intentarà no ser gens
irònic; que no entrarà en pantans, embassaments i carrers com
ha al.ludit el senyor Diego Borrego; que pensa que no es
poden confondre decisions pràctiques com aquestes; que se’n
pot fer una valoració econòmica, però que
de les altres
coses se n’ha de fer un altre tipus de valoració; que pensa
que es un tema que no es pot frivolitzar i que no ho farà;
que coincideix 100% amb el que ha dit el senyor Casellas; que
podrien parlar, però que hauria de ser en un debat
historiogràfic respecte del que va passar fins a un moment
determinat, curiosament fins un dia 1 d’abril; que avui es
dia 2 i que ahir es complien els 70 anys, però que això seria
un debat que podria ser, fins i tot, historiogràfic; que a
partir d’aquell dia en què en text deia que: “La guerra había
terminado” com ha dit el senyor Casellas la guerra potser sí
va acabar, però que la repressió va començar; que creu que el
context era molt diferent; que el poder té bastant

importància; que no frivolitza; que no vol riure; que pensa
que el debat no ha de ser aquí sobre les xifres, ja que si es
posen a ser irònics pot dir al senyor Borrego si es que
aquestes xifres les ha estudiat la Fundación Francisco Franco
amb els diners que rep de les institucions públiques i que
entrarien en un altre debat; que sinzerament no hi vol
entrar; que han de separar des de l’1 d’abril de l’any 1939
fins el que ha passat avui o fins a l’any 59 com ha matizat
el senyor Casellas; que creu que per lògica distincions
obtingudes d’aquesta manera es lògic que un consistori les
retiri i que no vol iniciar debats.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Borrego Torres que diu que les plaques col.locades a les
façanes estan en propietats privades; que creu que si el
propietari de la casa o la comunitat de propietaris volen que
es retirin que es pot fer, però que ningú pot obligar a ningú
a retirar res; que diu al senyor Casellas que això de 300.000
morts s’hauria de mirar; que creu que s’ha passat bastant;
que el senyor alcalde no l’ha contestat, però que el
felicita, ja que això que acaba de llegir ho va llegir el
molt honorable expresident Jordi Pujol a la presentació del
llibre “Entre la republica i l’espasa” a Barcelona l’any
passat; que si una persona com el senyor Jordi Pujol critica
la llei de la memòria històrica creu que és per tenir-ho en
compte i que suposa que això li podran dir el pròxim dia 14
d’abril quan vingui aquí a la ciutat.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que només
vol fer alguna acotació per parlar amb una mica de rigor i de
precisió; que quan el senyor Borrego parla de llei de memòria
històrica d’entrada es refereix vagament a dues lleis; que
una és la llei del memorial democràtic que va aprovar el
Parlament de Catalunya i que té a veure en dotar el govern de
Catalunya d’un instrument per fer polítiques de memòria
democràtica i que l’altra cosa és aquesta llei que es
denomina popularment com la Ley de la Memoria Histórica que
de fet té aquesta denominació, però que era la llei que
reconeixia i ampliava drets a les víctimes de la guerra civil
i del franquisme; que li sembla que la denominació de la llei
era justament aquesta; que és una llei per la qual es
reconeixen i s’amplien drets a les persones; que el senyor
Borrego cita el president Pujol; que el president Pujol es
una víctima i un combatent del franquisme sense matisos; que
ara no coneix d’on ha tret el senyor Borrego aquestes
declaracions ni la precisió de la font, ja que a vegades una

font periodística pot ser no prou precisa en el sentit d’una
intervenció oral, però que creu que es impensable posar
alguna ombra de dubte que el president Pujol va ser víctima
del franquisme; que va formar un partit polític per combatre
l’herència del franquisme; que altra cosa és que el president
Pujol hagi qüestionat la conveniència o l’esperit de
determinades lleis; que creu que això és una altra cosa una
mica diferent; que en quant al tema de les places la
legislació actual en matèria de memòria democràtica obliga a
anar procedint a la retirada de l’espai públic d’aquest
elements
de
significació
franquista;
que
tampoc
es
preocuparia excesivament per aquesta decisió que prenen avui;
que el senyor Borrego ha fet una alusió a l’anacronisme com
és que estan prenent una decisió amb ulls del present i que
s’obliden dels ulls dels qui van prendre la decisió en el seu
moment; que pot estar d’acord, però que s’ha de pensar que a
l’hora de prendre aquesta decisió els qui el mirin també ho
analitzaran en base als termes en què avui en dia es produeix
aquesta reflexió; que el senyor Borrego és una persona jove;
que quasi no va viure el franquisme; que es posiciona
respecte a un règim i una persona; que el valoraran pel seu
posicionament en el plenari el mes d’abril de 2009; que serà
tan respectable i tan exigible que es contextualitzi la
valoració del franquisme que van fer els senyors que el van
distingir com ara els senyors del plenari que han decidit
retirar aquesta distinció; que vol dir una cosa sense
polemitzar excesivament; que creu que aquests tipus de
qüestions avui en dia no són arriscades; que no són qüestions
especialment valentes des del punt de vista polític; que si
es puguessin explicar més be del que ho fan seria díficil
trobar algú a qui no pugui convenir amb una condemna
explícita i sense matisos d’un règim que va tenir moltes
víctimes i que entén que aquest és un pronòstic ingenu.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els
disset membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente,
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Milán Peñalver, Ferrer Sala,
Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa, Canet Coma,
Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran
Soler; i en contra el senyor Borrego Torres.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que vol insistir en què s’ha retirat el títol de Fill Adoptiu

de Figueres al senyor Miguel Primo de Rivera i que també s’ha
retirat el títol d’Alcalde Honorari al senyor Francisco
Franco i que, per tant, han matat dos ocells d’un tret.
----15. Ajuntament: S’acorda crear la Comissió del Pla
d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Figueres. El senyor Ollé
Sangenís procedeix a la lectura del dictamen següent el qual
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Atès que la Junta de Govern Local del dia 20 d’octubre
de 2008 va aprovar, per delegació del Ple, el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la Diputació
de Girona per l’aportació d’una agent d’igualtat i el
desplegament d’accions especifiques de promoció de la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’àmbit
laboral. Atès que en la cinquena clàusula del esmentat
conveni entre les tasques i funcions de l’agent local
d’igualtat es contempla,
l’elaboració d’una diagnosi
interna, el disseny i coordinació de plans, programes i
projectes concrets en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats
en el treball. Atès que es considera molt convenient que en
aquest
procés
participin
tots
els
col·lectius
de
l’organització municipal i s’adoptin mesures consensuals, des
de la Regidoria de Promoció Econòmica es vol promoure la
creació de la Comissió del Pla d’Igualtat intern de
l’Ajuntament de Figueres. Aquesta Comissió, s’ha d’entendre
com un òrgan de debat, de creació de propostes i actuacions
en base al consens, a través del qual es manifesten les
sensibilitats i inquietuds de tot el personal i perquè
serveixi de mecanisme de seguiment de l’evolució en matèria
d’igualtat d’oportunitats dins de la nostra organització. Les
seves funcions seran les de vetllar i promoure les accions
des de la perspectiva de gènere dins de la nostra pròpia
organització
que
es
considerin
adients,
participar
i
col·laborar en les diferents fases del procés de realització
del Pla d’Igualtat d’oportunitats intern de l’Ajuntament de
Figueres, elaborar un informe final consensuat on es recullin
les necessitats i mesures a implantar adients i a fer el
seguiment d’implantació i avaluació del Pla d’Igualtat intern
de l’Ajuntament. Vist que a l’article 112è del Reglament
Orgànic Municipal, corresponen als òrgans de participació, en
relació amb el territori o el sector material corresponent,
les funcions de formular propostes per a resoldre els
problemes administratius que els afectin, emetre informes a
iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de

competència
municipal,
emetre
i
formular
propostes
i
suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i
els organismes públics municipals i les altres de naturalesa
anàloga que determini l'acord de creació. Segons l’article
114è del esmentat Reglament s’estableix que l'Ajuntament
podrà instituir d'altres òrgans de qualsevol mena, ja siguin
de caràcter polític, tècnic o mixt, ja siguin interns de
l'Ajuntament, o amb participació externa. En base als
precedents
exposats
i
amb
l’objectiu
d’articular
una
estructura de participació i consens a l’entorn de la
redacció i implantació del Pla d’Igualtat intern 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, l’adopció dels següents acords: 1er. Crear la
Comissió del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de
Figueres com una estructura de participació i consens en
motiu de l’ elaboració i implantació del Pla d’Igualtat
intern de l’Ajuntament de Figueres. 2on. Determinar que
l’objecte d’aquesta Comissió del Pla d’Igualtat intern de
l’Ajuntament de Figueres, serà el de participar i col·laborar
a les diferents fases del procés de realització del Pla
d’Igualtat,
així
com
l’elaboració
d’un
informe
final
consensuat on es recullin les necessitats i mesures a
implantar adients, per a incorporar la perspectiva de gènere
en el si de l’organització municipal. 3er. Determinar la
composició de l’esmentada Comissió. L’òrgan estarà presidit
per l’alcalde president, o regidor/a de Promoció econòmica
per delegació, o altre regidor per absència o malaltia
designat per l’Alcaldia presidència amb la conformitat de la
resta dels components; Vocals: regidor/a de la Dona i gestió
de la igualtat; regidor/a de Recursos Humans; Cap de Recursos
Humans; Junta de personal; Comitè d’empresa. Secretari/a:
Agent
local
d’Igualtat.
4art.
Determinar
que
aquesta
Comissió, d’acord amb la normativa vigent, no té capacitat ni
facultat de decisió. 5è. Autoritzar a l’Alcalde President per
a dictar i fer tants actes i gestions com calguin per dur a
terme aquests acords adoptats.”
----16. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es
produeixen les següents intervencions:
----Pressupostos: El Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per
assabentat d’un informe sobre possibles mesures econòmiques a

adoptar. Fa ús de la paraula la Presidència que diu que
l’assumpte urgent que presenta el govern es donar compte
d’una bateria de mesures per combatre el context de crisi que
s’implementaran en les properes setmanes i que es propòsit
del govern que a partir de l’1 de juny puguin entrar
plenament en vigor; que els ha semblat que valia la pena
donar-ne compte al plenari perquè siguin tingudes en compte
tot i que són de gestió del cotidià i que se n’aniran
implentant, però que així hi ha ocasió de valorar-les.
Seguidament, intervé el senyor Ollé Sangenís que diu que
això respon una mica a la continuïtat d’aquell pla que es va
presentar fa aproximadament mig any i que d’alguna manera
entenien que no era una cosa estàtica, sinó que se li havia
de donar moviment; que presenten una segona bateria de
mesures centrada molt particularment a la situació en què la
ciutat es troba amb la desocupació; que han anat analitzant
les xifres i han vist que la gent aturada cada mes va
creixent; que el mes de febrer hi havia 3.362 persones en
situació d’atur; que això els obliga d’alguna forma a
presentar una bateria de mesures per intentar paliar els
desencís que representa per a aquesta gent està en aquesta
situació; que al marge de la proposta d’alcaldia que creu que
s’ha debatut suficientment en el punt sisè de l’ordre del dia
d’avui sobre la moció d’execució de les inversions i demanar
que s’apliqui de la mateixa manera que s’ha fet amb el Fons
estatal d’inversió local també hi ha unes altres mesures; que
si els sembla les anirà comentat una a una; que juntament amb
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’ha creat un premi als
emprenedors
que
intenta
d’alguna
manera
dinamitzar
l’activitat socioeconòmica de la ciutat i a través d’uns
premis recompensar alguns iniciatives; que s’han creat premis
que ja es van presentar a la premsa fa pocs dies, però que
ara es porten al ple amb aquesta explicació.
A continuació, procedeix a la lectura de l’informe
següent: “Hi haurà un premi al millor emprenedor empresarial,
dos més als emprenedors que presentin un projecte i després
com a cosa innovadora un premi als estudiants dels Instituts
d’Ensenyament Secundari de la comarca que intentarà motivar
que la gent jove se senti presentant projectes que en el seu
dia podrà realitzar en un temps no molt llunyà. Basant-nos
una mica en això també hi ha tres mesures que són la borsa
oferta i demanda de treball. Estem treballant amb la
Diputació de Girona per ampliar una base de dades que ens
permeti creuar necessitats i oferiments que hi puguin haver-

hi. Això està en via d’execució. Han incorporat en els Plans
d’Ocupació per aquest any 2009 diferents equips una mica com
a ajuda a persones dependents, atès que a vegades la llei de
dependència no arriba a totes les persones que ho necessiten,
que intentem donar amb aquests Plans d’Ocupació, Formació i
als mateix temps que puguin assistir amb això. Que a través
del Taller Ocupacional amb els majors de 25 anys també estem
formant-los perquè treballin com a auxiliars de serveis a
domicili. Que hem contractat 16 persones aturades. Amb un
àmbit una mica més econòmic hem cregut oportú empendra
algunes iniciatives directes que puguin ajudar una mica a
suportar el que aquestes persones necessiten algun complement
econòmic, aquí alguna vegada s’ha parlat sobre el celíacs,
les dificultats, si els caramels que llencem per la cavalcada
de reis siguin atesos per aquestes persones i creiem que
dotar una partida de 10.000 euros no serà cap dispendi
excesiu per l’economia del consistori i que amb caràcter
extraordinari el destinariem a persones que tinguin la
intolerància al gluten per obtenir descomptes en la compra
d’alguns productes alimentaris especialitzats. Una altra
ajuda seria la d’assignar una partida complementària,
concretament,
50.000
euros
destinada
a
ajudes
per
l’adquisició de llibres escolars. Si recordeu en les mesures
anteriors vam dotar d’una partida d’igual import que anava
destinada a les famílies monoparentals, ara ho fem extenentlo a les famílies que estiguin en situació d’atur prolongat.
Aquesta mesura creiem que es podrà implementar en el proper
curs el mes de setembre. Volem fer extensiva la gratuïtat a
les instal.lacions esportives de la ciutat a les persones que
estiguin en aquesta situació d’atur. Que sembla una tonteria,
però igual com la gent gran pot tenir accés, fer-ho també amb
aquestes persones així. Hi ha una altra mesura que va
dirigida una mica als proveïdors municipals que intentem
contactar amb entitats financeres locals en la possibilitat
d’establir unes línies de Confirming. Que es un producte
financer que facilita que els proveïdors municipals no
tinguin que esperar-se, si volen, a que l’Ajuntament els hi
faci els pagament i es puguin dirigir en aquestes entitats
financeres perquè els hi avanci els diners, sinó arribat el
moment es farà la transferència com habitualment es fa. Volem
també equiparar una bonificació que les ordenances fiscals
contempla que era referit a les obres que es puguin realitzar
del canvi de rètols o catalanització de rètols d’establiments
comercials de la ciutat, amb ànims que aquest ajuts puguin

arribar també a aquells emprenedors que vulguin iniciar un
negoci nou a la ciutat proposem que s’equipari aquesta
bonificació del 90% també a aquests establiments que
emprenguin una nova iniciativa empresarial. Que això resumeix
una mica el total. Avui he rebut un informe del servei
d’atenció de SMIO que dóna que durant el primer trimestre de
l’any s’han fet 942 consultes interessant-se per feina.
Després s’han fet 409 entrevistes individuals, penseu que
cada entrevista d’aquest tipus de mitjana es mitja hora, que
en un trimestre s’han fet 1.300 gestions, això comença a
preocupar i més tenint en compte que una part d’aquests
ciutadans que acudeixen és la primera vegada perquè en molts
casos són dones que estaven fins ara habituades a fer la
feina de casa i que al trobar-se amb el desempar econòmic que
pot representar que el marit estigui en una situació d’atur,
doncs d’alguna manera les dones en aquests casos s’han
d’espavilar a veure si poden aportar algu a l’economia
domèstica. Creiem que aquestes mesures s’han d’implementar
ràpidament perquè per contra l’oferta que tenim de feina
d’empreses als serveis municipals que es troben al Clerch i
Nicolau en un trimestre han estat només 17. Només 17 empreses
s’han dirigit demanant ocupació i en molts casos dependentes,
encarregades d’equip, dependentes encarregades, un director
de botiga, uns ajudants dependents, uns treballadors socials,
etc.. Com veieu una comparativa amb l’altra no té explicació
i el que s’ha de fer des de l’administració local es
moure’ns.”
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat, declarar la urgència de sotmetre a l’assabentat
del Ple de l’Ajuntament l’informe anterior.
---- Durant la intervenció del senyor Ollé Sangenís, a les
vint hores i vint-i-cinc minuts, prèviament autoritzada per
la Presidència, s'absenta de la sessió la senyora Bonany
Pagès que es reincorpora a la sessió a les vint hores i vinti-set minuts durant la mateixa intervenció.
---- Durant la intervenció del senyor Ollé Sangenís, a les
vint hores i vint-i-vuit minuts, prèviament autoritzat per la
Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Solé Soler que
es reincorpora a la sessió a les vint hores i trenta minuts
durant la mateixa intervenció.

Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que pregunta
si només es un donar compte, ja que no s’hi poden pronunciar;
que el senyor alcalde s’empiparà, però que una vegada més ha
de dir que està molt be que el senyor Ollé ho expliqui amb
molt de detall; que gairebé tot el que ha dit és una música
que els agrada; que aquesta solució que els proveïdors hagin
d’anar a demanar crédits si l’Ajuntament paga tard es
contradiu una mica amb la celeritat que demanaven abans amb
certes inversions; que no costava res haver donat un paper
amb aquestes mesures tal com s’ha fet fa una estona amb els
mitjans informatius; que es podria tenir un cert detall amb
els regidors d’un ajuntament; que agraeix l’explicació
detallada que ha fet i que bàsicament comparteixen, però que
fa més d’una hora que ho tenen els mitjans informatius; que
els regidors se n’han assabentat ara; que hauria preferit
haver tingut una còpia i que hauria pogut seguir amb més
detall tot el que el senyor Ollé ha explicat.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que les mesures s’aniran implementant de mica en mica, ja
que això suposarà canvis en les ordenances; que una de les
mesures s’acaba d’aprovar fa un moment en el plenari i que es
va presentar en comissió; que s’aniran desplegant a poc a
poc; que el document que s’ha passat als mitjans és un
document de resum; que és el mateix que acaba de fer el
senyor Ollé; que cada mesura tindrà el seu propi recorregut
administratiu i que prega al senyor Ollé que demà al matí
traslladi aquest resum via mail al conjunt del grups.
Seguidament,
intervé
el
secretari
general
de
la
corporació que demana que és el que es vol acordar en relació
amb aquesta intervenció.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que no s’acorda rés i que s’ha donat
compte d’un seguit d’actuacions que el govern tenia interés
que amb caràcter urgent fossin posades en coneixement del
plenari.
Seguidament, torna a intervenir el secretari general de
la corporació que diu que a l’apartat d’assumptes urgents
almenys s’ha d’adoptar un assabentat.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per
assabentat de l’informe abans transcrit.

----Trànsit: S’acorda aprovar l’aplicació de tecnologia LED a
les instal.lacions semaròfiques. El senyor Borrego Torres
procedeix a la lectura de la moció següent:
“Diego Borrego Torres, regidor del Grup Municipal
Popular a l’Ajuntament de Figueres presenta, per tal que
sigui sotmesa a consideració del Ple i aprovada si s’escau,
la següent MOCIÓ. De ben segur, la xarxa semafòrica d’una
ciutat es on es consumeix mes energia. No oblidem que
funcionen durant tots els dies del any. És per aquest motiu
que a moltes ciutats de l’estat s’estan substituint les
bombetes d’incandescència dels actuals semàfors convencionals
per tecnologia LED. Les principals avantatges d’aquesta
tecnologia són: - Consumeixen entre un 5 i un 15% respecte
als semàfors amb bombetes convencionals. - Una més gran
durada. Una bombeta convencional dura aproximadament 8.000
hores enfront les 100.000 d’una LED. - Desaparició del
“efecte fantasma” degut a la llum solar. El motiu es que un
semàfor de LED no necessita cap element reflectant en el seu
interior per emetre la llum, que es el causant del “efecte
fantasma” en els semàfors convencionals. A més els raigs
ultraviolats no afecten la coloració de las unitats òptiques.
- Major resistència a las vibracions del tràfic, al vent i a
qualsevol impacte. Per tant, resisteixen millor qualsevol
acte de vandalisme. - Són més lluminosos i brillants, i per
tant es veuen a més distancia, fet molt important quan la
climatologia és adversa (boira, pluja, etc.). - L’estalvi
d’energia representa un major respecte al medi ambient. En
conseqüència, des del Grup Municipal Popular proposem al Ple
l’adopció dels següents acords: 1er.- Que, a partir de la
data
d’aprovació
d’aquesta
moció,
totes
les
noves
instal·lacions semafòriques que s’implantin a la nostra
ciutat es facin amb tecnologia LED. 2on.- Que abans del 1 de
gener de 2011 es procedeixi a la substitució de totes las
bombetes convencionals per les de tecnologia LED a tots els
semàfors instal·lats a Figueres i que encara mantinguessin
aquell sistema.”
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat,
declarar
la
urgència
de
la
moció
abans
transcrita.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que per part
del govern els sembla que aquesta és una molt bona
iniciativa; que el felicita, ja que es un tema important; que
en aquests moments el regidor Quim Felip està treballant en
aquest tema en relació a l’enllumenat nadalenc; que ja les

passades festes de Nadal se’n van començar a instal.lar
algunes, però que també s’ha d’anar incorporant al conjunt de
l’enllumenat públic; que això ha d’estar sotmès a estudi; que
el senyor Borrego es refereix a un tema que el govern encara
no hi estava treballant com és el tema de la xarxa
semafòrica; que el felicita; que per una qüestió de prudència
li demanaria, ja que el govern es pot sentir més còmode
podent votar aquesta moció que permeti afegir “en la mesura
que existeixi consignació pressupostària”; que s’admeti el
grau en la implementació d’aquestes mesures, ja que
lògicament serà un projecte de molta envergadura; que creu
que avui ho acorden, però que s’ha de poder anar fent
progressivament; que se’n podran felicitar; que creu que es
una iniciativa positiva i que li agrada poder felicitar i
posar en valor.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Borrego Torres que diu que dóna les gràcies a la Presidència
per les felicitacions; que accepta que s’afegeixi això de la
qüestió
econòmica;
que
aquestes
instal.lacions
estan
subvencionades pel Ministeri d’Indústria; que es poden treure
subvencions i que sempre es bo aprofitar-les.
Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar,
per unanimitat, l’esmena presentada per la Presidència.
A continuació, desprès de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament adopta, per unanimitat, l’acord
següent:
“De ben segur, la xarxa semafòrica d’una ciutat es on es
consumeix mes energia. No oblidem que funcionen durant tots
els dies del any. És per aquest motiu que a moltes ciutats de
l’estat s’estan substituint les bombetes d’incandescència
dels actuals semàfors convencionals per tecnologia LED. Les
principals avantatges d’aquesta tecnologia són: - Consumeixen
entre un 5 i un 15% respecte als semàfors amb bombetes
convencionals.
Una
més
gran
durada.
Una
bombeta
convencional dura aproximadament 8.000 hores enfront les
100.000 d’una LED. - Desaparició del “efecte fantasma” degut
a la llum solar. El motiu es que un semàfor de LED no
necessita cap element reflectant en el seu interior per
emetre la llum, que es el causant del “efecte fantasma” en
els semàfors convencionals. A més els raigs ultraviolats no
afecten la coloració de las unitats òptiques. - Major
resistència a las vibracions del tràfic, al vent i a
qualsevol impacte. Per tant, resisteixen millor qualsevol
acte de vandalisme. - Són més lluminosos i brillants, i per

tant es veuen a més distancia, fet molt important quan la
climatologia és adversa (boira, pluja, etc.). - L’estalvi
d’energia representa un major respecte al medi ambient. En
conseqüència, el Ple de l’Ajuntament acorda: 1er.- Que, a
partir de la data d’aprovació d’aquesta moció, totes les
noves instal·lacions semafòriques que s’implantin a la nostra
ciutat es facin amb tecnologia LED. 2on.- Que abans del 1 de
gener de 2011 es procedeixi a la substitució de totes las
bombetes convencionals per les de tecnologia LED a tots els
semàfors instal·lats a Figueres i que encara mantinguessin
aquell sistema en la mesura que existeixi consignació
pressupostària.”
----17. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes
es produeixen les següents intervencions:
----Cultura: Prec que formula el senyor Canet Coma perquè es
retorni part del preu pagat per entrades al Teatre adquirides
abans d’acordar reduir el 50% del seu preu amb ocasió del dia
mundial del teatre. Fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que aquesta petició formal que fan al govern ve
determinada per una reunió del grup municipal d’Esquerra
Republicana de dilluns passat preparant el plenari arran de
diferents
suggeriments
i
queixes
que
feien
diferents
ciutadans; que el dimarts en els mitjans locals va acabar
sortint alguna cosa, però que ha de quedar clar que la
decisió la van prendre abans, ja que sinó semblaria que ho
han fet arran d’informacions; que l’altre prec el faran arran
d’informacions que han sortit als mitjans; que arran d’una
gestió molt ben intencionada de l’equip de govern creuen que
se n’han derivat efectes relativament perversos; que es pot
entendre la paraula perversos si es vol en un sentit
metafòric; que és una decisió positiva la de reduir el 50% el
cost de les entrades d’espectacles teatrals feta amb ocasió
del dia mundial de teatre; que insisteix que es una bona
iniciativa, però que pot tenir efectes perversos; que en
aquest cas els té per la gestió que se n’ha fet del tema; que
hi ha compres anticipades que no han pogut gaudir d’aquesta
situació i que, per tant, pensen que s’ha causat sense cap
mala intenció un perjudici a les persones que potser són les
més fidels a aquests espectacles; que pensen que s’hauria de
compensar aquesta situació; que la petició formal que fan es
que totes les persones que havien adquirit localitat amb

anterioritat a aquesta proposta se’ls hi retornin els diners
i que puguin quedar en les mateixes circumstàncies.
Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu
que dóna les gràcies al senyor Canet per la seva intervenció
constructiva; que per segon any consecutiu es va decidir
celebrar el dia internacional del teatre amb una mesura que
pugués animar d’alguna manera el consum de teatre o que la
gent regalés teatre a la ciutat de Figueres; que per això van
passar la nota de premsa uns dies abans comunicant el fet que
es rebaixava un 50% el preu de les entrades de cinc de les
obres més importants de la temporada; que era una aposta
forta; que no es res més que una estratègia comercial o de
marqueting com és el dia de Sant Jordi en el qual es rebaixa
un 5 o un 10% el preu dels llibres o les rebaixes que es fan
als comerços quan arriba una temporada; que només ha fallat
una cosa que segurament des del grup d’Esquerra Republicana
s’ha vist des del primer moment com és una manca de
comunicació o de coneixement d’aquesta mesura quasi d’un any
per l’altre; que creu que és una bona mesura d’animar a la
compra en un dia concret del teatre, però que sí que és cert
que de cara a futures convocatòries als inicis de temporada
al moment que es venen els tiquets o inclús en el programa es
pot comunicar que qui vulgui pot comprar entrada anticipada
triant els millors llocs del teatre i que qui vulgui pot
esperar el dia internacional del teatre en que hi haurà el
50% de descompte; que pensa que aquesta mesura explicativa
des d’un inici pot ajudar una mica a salvar aquests
malentesos que es van recollir a la premsa; que respecte
aquesta senyora que va escriure la carta se la va convocar i
va provar de donar-li aquestes explicacions de manera
personal i que pensa que es una bona mesura d’animació i
promoció de la venda del teatre, però que és cert que
segurament si es comuniqués d’un any per l’altre o amb prou
antelació perquè la gent ho sabés encara aniria millor.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Canet Coma que diu que creu que el to del diàleg es
absolutament
constructiu;
que
pensa
que
per
acabar
d’arrodonir el caràcter constructiu no ha de costar gaires
euros a la tresoreria municipal que assumeixen que tots no ho
han fet prou be; que potser més el govern, ja que és el que
decideix; que pensa que per aquest any per reduir els efectes
seria una bona manera de fer autocrítica al consistori que
les persones afectades en negatiu puguin rebre la compensació
i que no creu que això desequilibri el pressupost municipal.

Seguidament, intervé la Presidència que diu que
regidoria estudiarà la viabilitat d’aquesta proposta.

la

----Electricitat: Pregunta que formula el senyor Borrego
Torres sobre si s’ha fet alguna gestió sobre el mercat
elèctric lliure. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres
que diu que s’està debatent una qüestió per veure si es poden
estalviar calers; que des de fa un cert temps creu que a tots
els que estan aquí quan reben la factura del gas els diuen
que ara també poden contractar l’energia electrica a través
d’ells; que si no ho té malentès a primer de juliol entra en
funcionament el mercat elèctric lliure; que això vol dir que
es pot contractar l’electricitat en altres companyies
diferents a la que es té actualment; que vol saber si des de
la regidoria ja s’està començant a mirar aquest assumpte, ja
que s’ha de tenir en compte que no tan sols hi ha
l’il.luminació d’aquest edifici, sinó que hi ha l’enllumenat
de carrers i col.legis; que creu que la factura anual puja
bastant; que la seva pregunta és si s’ha fet alguna gestió;
que inclús a nivell de petita empresa té constància que
s’estan fent descomptes de fins un 10%; que si es pugués
estalviar aquesta quantitat d’una factura elèctrica anual
creu que serien bastants d’euros i que voldria saber si s’ha
fet alguna gestió sobre aquesta qüestió.
Seguidament, intervé el senyor Ollé Sangenís que diu que
no s’ha fet cap gestió, però que agraeix el suggeriment; que
encarregarà als serveis tècnics que avaluin això i que es
posin en contacte amb qui calgui per fer-ho i que s’ha
començat a fer un tema telefònic que també va una mica
orientat cap aquí.
----Esports: Preguntes que formula el senyor Canet Coma sobre
el concurs de creditors presentat per l’empresa que
suposadament està interessada en el tema de la Plaça de Braus
i si pot tenir relació amb el tema de Poliesports. Fa ús de
la paraula el senyor Canet Coma que diu que aquesta pregunta
té referència amb el ressò que ha fet algun mitjà respecte al
tema de la plaça de braus; que no s’han assabentat per la
premsa, ja que circulava el rumor confirmat desprès des d’un
punt de vista mediàtic de la suspensió de pagament o concurs
de creditors de l’empresa que suposadament està molt
interessada en el tema de la plaça de braus; que vol fer dues
reflexions a part que el senyor alcalde pugui explicar aquí
la situació; que amb el màxim to constructiu possible demana

l’opinió de la Presidència i el motiu de la discreció que
s’ha tingut en un tema que de fet potser només hauria d’haver
estat una discreció només mediàtica i que hauria estat be de
compartir amb els grups municipals per no generar alarmisme;
que és el mateix que li han dit en el cas de la Marca de
l’Ham; que s’ha d’explicar si té relació o no, directament o
indirectament i positivament o negativament amb el tema del
Poliesports; que un altre tema que han seguit a través de la
premsa són les dircondances entre l’alcalde de la ciutat de
Figueres i l’alcaldessa de Vilafant; que pensa que són dos
temes i que poden ser entesos com una mateixa pregunta.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que el grup
Riera que és un dels grups que des del principi d’aquest
mandat municipal ha mostrat interés en participar en
l’eventual concurs que es pugui plantejar per adjudicar la
rehabilitació
de
la
plaça
de
braus
i
la
concessió
administrativa per explotar un servei poliesportiu es troba
en una situació de concurs de creditors des del mes de
desembre de l’any passat; que ho va publicar tota la premsa;
que no era un tema secret, sinó que era un tema que va
publicar La Vanguardia, El Periodico, El Pais, Expansión i
Cinco Dias; que s’hi van referir i van donar compte que el
grup Riera es trobava en aquesta situació de dificultat; que
a vegades es normal que la gent no entengui de qüestions
econòmiques i pugui confondre una mica els missatges que
arriben; que una empresa es trobi en una situació de concurs
de creditors no vol dir que estigui a punt de tancar o a punt
de fer fallida; que vol dir que te dificultats econòmiques;
que ha de refinançar el seu deute; que es troba amb un
problema a vegades de mobilització d’actius; que ho intenta
fer; que en dóna compte i que obre en concurs de creditors
per intentar sortejar aquesta situació; que el grup Riera es
troba en aquesta situació; que el govern ha fet contactes
personals amb els propietaris del grup Riera que han
manifestat que aquesta és una empresa fundada l’any 1933; que
no es una empresa que va neixer ahir o a propòsit del context
d’especulació immobiliària que s’ha viscut els últims anys,
sinó que es una empresa familiar, de llarga tradició, solvent
i que té voluntat de superar aquest context de crisi; que
passades les festes de Nadal quan s’han anat culminant tots
els tràmits urbanístics pertinents una de les divisions del
grup Riera va fer saber que tenien intenció de presentar
l’estudi de viabilitat econòmica; que es una possibilitat que
la llei contempla; que estaven convençuts que l’actuació i

l’operació era molt viable; que volien sotmetre a exposició
pública aquest estudi de viabilitat econòmica i que, en tot
cas, desprès vindria la fase de concurs i d’adjudicació
d’aquesta obra; que ells confiaven que hi podrien concòrrer;
que estaven segurs que hi podrien concòrrer, però que aquest
és un context molt díficil per a tothom; que és un context de
crisi ecònomica molt dura que està afectant totes les
empreses en bona mesura per qüestions que tenen a veure amb
la falta de finançament; que el propi grup Riera havia admès
en declaracions periodístiques que bona part dels seus
problemes tenien a veure amb problemes de finançament per
pòlisses de crèdit que no s’havien renovat o per molts
deutors que tenien que no els acabaven de pagar determinats
compromisos; que no s’escapa a ningú que és un marc complexe;
que és molt més complexe que fa dos anys, però que el grup
Riera ha fet saber que te intencions de superar aquesta
situació crítica; que en el cas concret del projecte de
Figueres tenen interés en el seu moment de poder-hi
concòrrer; que ja es veurà; que l’alcalde en aquests moments
no s’hi pot pronunciar, però que està segur que l’estudi de
viabilitat econòmica que s’ha presentat és un estudi molt
solvent; que fixa uns paràmetres molt solvents; que al marge
que finalment el grup Riera s’hi acabi presentant o no estan
segurs que en circumstàncies més o menys normals hi haurà
molts operadors interessats en concòrrer a aquest concurs;
que això és el que està en condicions d’assegurar en aquests
moments; que te a veure amb el que està passant a
Poliesports; que coincideix en el temps que s’ha de prendre
una decisió estratègica en matèria d’equipaments esportius;
que l’aposta del govern de la ciutat i vol pensar que del
conjunt del plenari es anar a totes perquè els equipaments
esportius estiguin a la ciutat de Figueres; que han fet saber
de manera formal a l’alcaldessa de Vilafant que tenen
intenció de sortir del Consorci Poliesports, ja que entenen
que no hi han d’anar a fer rés; que l’actuació de Poliesports
ja s’ha demostrat inviable; que quan hi ha hagut concursos no
s’hi ha presentat ningú; que la formula que s’assaja per fer
possible l’actuació de Poliesports es una formula que
suposaria
que
d’entrada
l’Ajuntament
de
Figueres
i
l’Ajuntament de Vilafant haguessin d’aportar més de dos
milions d’euros; que creu que no hi haurà cap regidor o
regidora d’aquest plenari que estigui en condicions de
demanar a l’alcalde que prengui una decisió d’aquestes
característiques com és invertir fora de la ciutat per

ciutadans de fora de la ciutat en un equipament poliesportiu
situat en el terme de Vilafant; que no es capaç d’entendre
que algú pugui demanar això; que el govern ha decidit que
l’aposta passa per fer un equipament poliesportiu a la ciutat
amb la formula de la concessió administrativa; que ara no es
troben en un context que ajudi; que no serà fàcil per les
empreses trobar finançament per aquesta actuació, però que en
aquests moments només poden fer be la tramitació de tot el
procediment que s’està fent; que ara el que correspon es que
l’estudi de viabilitat econòmica estigui sotmès a informació
pública i a la consideració de possibles interessats; que els
grups
municipals
poden
coincidir
o
discrepar
en
el
plantejament marc d’aquest estudi de viabilitat; que el
govern estudiarà totes les alternatives; que es prendran
decisions i que el que s’està decidit per part d’aquest
govern és anar a totes en la resolució dels dèficits
històrics cronoficats a la ciutat en matèria d’equipaments
esportius.
---- A continuació, a les vint hores i cinquanta-quatre
minuts, prèviament autoritzada per la Presidència, s'absenta
de la sessió la senyora Carbonell Sabartés.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que
diu que de l’explicació de la Presidència li han quedat
bastants dubtes; que amb això de Figueres o no Figueres es
podria fer la broma de l’estació de tren, però que val més no
entrar en temes de tren; que hi ha unes quantes coses que
voldria que el senyor alcalde li aclarís; que demana un segon
torn d’intervenció, ja que pensa que es important aclarir
aquests temes; que més enllà que des d’Esquerra Republicana
puguin pensar que hauria estat be que això la Presidència ho
hagués compartit tots llegeixen la premsa econòmica, però que
el problema es a vegades les interconnexions; que per això ha
posat els dos temes sobre la taula; que aquests dies han
llegit que l’alcaldessa de Vilafant ha acusat l’alcalde, el
govern o el consistori de deslleialtat, ja que sembla ser que
quan l’Ajuntament de Figueres anuncia que es farà o que es té
la intenció de construir o de fer la concessió esportiva en
el tema de la plaça de braus hi ha hagut empreses que estaven
dubtant què fer i que han decidit no apostar pel tema de
Poliesports; que sembla ser que la deslleialtat consistiria
que el govern tenia informació privilegiada, ja que
continuava assistint a les reunions de Poliesports; que és un

tema que li agradaria aclarir per poder ni que sigui
defensar, si és que realment s’el convenç, els arguments i
l’actitud del govern de la ciutat; que també li agradaria que
l’alcalde aclareixi, ja que quan s’ha fet l’aposta per
l’equipament esportiu de la plaça de braus els continua
quedant un doble dubte com és si aquest posicionament que els
diners de Figueres per als figuerencs i a Figueres en el tema
de Poliesports no té tant clar que fos la posició de la
Presidència en un passat molt proper; que això que la
Presidència ha dit avui Esquerra Republicana ho va dir no fa
gaire temps; que creu que Esquerra deia que potser apostar
per Poliesports significava renunciar a una segona piscina
coberta; que alertaven d’aquest risc; que ara fa aquesta
reflexió en veu alta; que cal preguntar-se que si resulta que
l’empresa Riera o altres no acabessin apostant, el tema de la
plaça de braus quedés malauradament desert i tampoc estessin
a Poliesports si haurien renunciat a la segona piscina
coberta que s’havia de fer d’alguna manera amb aportacions de
la Generalitat; que se li presenten molts dubtes arran de la
pregunta que ha fet a la Presidència; que encara n’hi ha un
altra com és si jurídicament el govern té ben lligada la
sortida de Poliesports; que pensa que són dos temes molt
lligats; que pot compartir que els diners dels figuerencs per
a l’esport han de ser per a Figueres i per als figuerencs;
que Esquerra sempre ho ha pensat; que si es va tirar endavant
l’idea de Poliesports no va ser amb el suport d’Esquerra
Republicana, sinó que va ser amb el suport del grup del qual
la Presidència era portaveu el passat mandat; que està
parlant de memòria; que es pot equivocar; que rectificarà si
ha estat incorrecte; que li interessa la reflexió i que
demana si la Presidència li pot donar més llum sobre si els
dos temes van lligats i com en poden sortir.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que quan l’alcalde Armangué va prendre la
decisió d’implicar la ciutat en el Consorci Poliesports
aquesta decisió es va produir en un context en el que
s’intentava apostar fort entre tots; que per una banda es
volia resoldre un problema de Vilafant que tenia embarrancada
una obra des de feia molts anys iniciada en bona mesura per
empresaris figuerencs, però que per l’altra banda es volia
atendre per via d’urgència un dèficit d’instal.lacions
esportives que hi havia a la ciutat que no hi havia manera de
desencallar; que hi havia maneres de trobar finançament
públic per tirar-ho endavant; que per raons ideològiques o

polítiques l’alcalde Armangué mai va considerar que s’hagués
de fer per la via de concessió administrativa; que com que no
es podia tirar endavant amb recursos publics es va considerar
que s’havia d’apostar per Vilafant; que aquella decisió la va
criticar; que és igual; que això és per a la història; que
des d’aquella decisió fins ara ha passat una cosa molt
rellevant com és que s’han fet diversos concursos per tirarho endavant a Vilafant i sempre han quedat deserts; que això
no ha de passar desapercebut; que saben objectivament que
aquella actuació no funciona; que algun operador més o menys
predisposat a estudiar-ho ha fet saber a l’Ajuntament de
Vilafant que l’única manera que això podria funcionar és, per
una banda, que Figueres prescindeixi de tirar mai endavant
equipaments esportius propis i, per tant, que es renunciï a
que la gent pugui anar a practicar l’esport a peu sense
haver-se de desplaçar i d’exercir una mobilitat important
sobre el territori; que aquesta operació de Poliesports només
seria viable si hi ha una aportació econòmica important de
l’Ajuntament de Vilafant i de l’Ajuntament de Figueres; que
si el senyor Canet s’informa de l’opinió que li mereix
l’actuació de Poliesports als regidors de l’Ajuntament de
Vilafant, tant del govern com de l’oposició, pot tenir alguna
sorpresa; que podrà veure que segurament aquests dubtes que
han manifestat les empreses en no presentar-s’hi són
compartits per la major part de membres del consistori de
Vilafant; que el propi Ajuntament de Vilafant té molt clar
que això és una qüestió que segurament te un punt de
temeritat si es continua tirant endavant; que una altra cosa
es el convenciment de l’alcaldessa que pot acabar bé; que
això no pot entrar a valorar-ho; que l’alcaldessa i el
secretari estan convençuts que això pot acabar be, però que
la resta del plenari s’ho mira, com a mínim, amb una
prudència molt gran; que, deixant de banda aquesta actuació,
el que és segur es que la ciutat de Figueres ha assistit als
intents de concessionar la rehabilitació de Poliesports i de
posar-ho en marxa i que aquests intents han fracassat; que
encara ha agafat més cos aquesta consideració d’equipaments
esportius a Figueres per a la gent de Figueres, però que, a
més a més, estan convençuts que, fins i tot, amb una dinàmica
de mercat és molt més potent una oferta feta a la ciutat que
no feta en uns camps que sembla ser que hi ha al costat d’un
rec al costat d’on pasarà el Tren d’Alta Velocitat; que creu
que l’esquema és aquest; que això es el que estan en aquests
moments treballant i fent; que des del respecte absolut la

recomanació formal que va fer a l’alcaldessa de Vilafant es
que haurien de dimensionar el projecte de Poliesports a les
necessitats de Vilafant; que si necessiten un pavelló l’han
de fer, però que un projecte d’aquelles dimensions no li
correspon a un municipi tan petit com Vilafant; que si
l’endemà d’una concessió administrativa hi ha pèrdues se
n’han de fer càrrec les administracions; que si honestament
el govern de Figueres té el conveciment que allò no
funcionarà el que no es pot fer es comprometre recursos
públics de la ciutat de Figueres; que l’alcalde de Figueres
no tindrà en compte que l’alcaldessa sigui d’un partit
simpatitzant, amic, federat o el que sigui; que estan
defensant els interessos de la ciutat de Figueres i que amb
això no hi ha matisos que valguin; que creu que hi ha hagut
prous ocasions, molts anys i que no es poden queixar de
Figueres, ja que durant alguns els ha intentat ajudar; que
l’alcalde Armangué finalment va dir de provar-ho, d'intentar
veure si era viable i que no ho ha estat; que el senyor Canet
s’ha referit al tema de la subvenció per a la segona piscina;
que la ciutat de Figueres ha fet saber al govern de Catalunya
que considera que un dels dèficits més importants que té la
ciutat en aquests moments és la falta d’una segona piscina i
d’un pavelló de tres pistes poliesportives; que s’han
dimensionat els dèficits urgents per a Figueres en un PAV3 i
en una piscina descoberta; que aquesta subvenció que en el
seu moment la ciutat de Figueres va predisposar a què servís
per tirar endavant el Poliesports i, per tant, fer la segona
piscina que correspondria a Figueres a Vilafant si no s’ha
executat durant aquest any l’Ajuntament de Vilafant la
perdrà; que no li ha correspost mai, ni li correspon ara ni
li correspondrà en el futur, ja que per xarxa bàsica s’ha de
tenir més de 25.000 habitants; que no és imminent que el
municipi de Vilafant tingui aquest número de població; que li
sembla que amb això respon exhaustivament l’estat de la
qüestió en un marc molt díficil per tirar endavant aquest
tipus d’iniciatives i que ho admet, ja que el govern de
Catalunya, els Ajuntaments i les empreses tenen problemes de
finançament.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que
diu que pensa que està resultant bastant aclaridor; que
queden tres dubtes; que en cap moment ha parlat de color
polític; que tothom sap de quin color polític és l’alcaldessa
de Vilafant; que està convençut que l’alcalde de Figueres no
actua per passions de color polític en temes de decisions

ciutadanes, però que és evident que quan un alcalde diu a un
altre que ha estat deslleial d’alguna manera queda clar de
les lectures que han fet que es com si des de Figueres
s’hagués d’alguna manera incentivat que alguna empresa que
podia haver estat interessada en Poliesports s’hagués acabar
retirant; que és un tema que li agradaria que de manera
contundent es digués que no, ja que pensa que es bo que es
tingui clar; que també ha quedat dubtós si juridicament hi ha
algun inconvenient per a l’Ajuntament en el fet de sortir del
Consorci Poliesports; que la Presidència ha parlat del
dèficit d’una segona piscina coberta que ha fet saber el
govern de Catalunya; que és evident, però que li agradaria
l’aclariment
si
Figueres
entrant
en
el
Consorci
de
Poliesports no va renunciar d’alguna manera a la subvenció
per a una segona piscina; que el govern de Catalunya pot dir
que fa un parell d’anys es va renunciar a aquesta piscina i
que ara s’han de posar a la cua; que en un temps de
dificultats de finançament posar-se a la cua per subvencionar
una segona piscina no és una situació agradable i que només
demana si es confirma que aquesta és la situació real.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que efectivament en el seu moment la
ciutat de Figueres com que no podia aportar diners va dir que
renunciava a l’import de la subvenció que li correspondria en
benefici de Vilafant; que en el seu moment això va ser així;
que és aquesta subvenció si l’obra no queda culminada abans
de final d’any la que perdrà l’Ajuntament de Vilafant i que
tot fa pensar que serà així; que si el senyor Canet segueix
la tramitació que s’està seguint a l’entorn de la plaça de
braus podrà veure que són tramitacions que tenen el seu llarg
recorregut de tràmit administratiu; que la sortida del
Consorci Poliesports des d’un punt de vista jurídic es
viable; que aquesta controversia que ha estat pública ve
donada
perquè
el
consistori
ha
iniciat
els
tràmits
administratius per formalitzar aquesta sortida; que estan
convençuts que això es podrà fer; que es posarà tota la
sapiència dels serveis jurídics municipals a fer possible i
tècnicament impecable la sortida del Consorci de Poliesports;
que estan decidits políticament a fer això; que s’ha fet la
indicació als serveis jurídics municipals que comencin a fer
totes les acccions necessàries perquè la ciutat de Figueres
pugui sortir del Consorci Poliesports; que fa pocs dies amb
el senyor Quim Felip van assistir a una reunió amb el
departament de la Conselleria per apostar sobretot perquè el

govern de Catalunya quan el juny obri la convocatòria d’ajuts
ajudi a tenir un PAV3; que la secretària general els
felicitava perquè pugui concentrar l’aportació econòmica que
li correspondrà a Figueres en el PAV3 i estalviar-se
d’entrada l’aportació econòmica per haver d’atendre el
dèficit de piscina, ja que entenen que seran capaços de
culminar una formula de concessió administratiu; que el que
és segur es que no hi haurà subvencions a Vilafant, ja que
tampoc constava que hi hagués un recorregut clar; que la
directora general va dir que no tenia cap coneixement que
això hagués de ser així a curt termini; que subvencions al
marge a Vilafant o no el que era segur és que el govern de
Catalunya confirmava que no podria ajudar als dos dèficit i
que li semblava que la ciutat feia un esquema correcte, ja
que a tres o quatre anys vista es podrien haver resolt els
dos problemes amb la complicitat del govern de Catalunya en
el cas del pavelló.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que
diu que pensa que la conclusió ha quedat diàfana; que si
malauradament la concessió administrativa de la plaça de
braus no es pot tirar endavant ha quedat claríssim que
s’haurà perdut per a Figueres l’ajuda del govern de la
Generalitat per a la segona piscina i per a Vilafant també,
ja que hi havien renunciat; que pensa que es important i que
hauran de desitjar que la concessió funcioni de bona manera,
ja que es poden quedar sense la segona piscina coberta amb
aquesta operació.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que no es pot dir que s’ha perdut una
cosa que no s’ha tingut mai; que el senyor Canet fa un joc
malabar parlant de la subvenció; que ara no es té cap
subvenció per fer una piscina descoberta; que el govern de
Catalunya diu que s’han posat d’acord en la diagnosi dels
dèficits que té la ciutat; que a la ciutat, com a mínim, li
falta una piscina coberta i un PAV3; que si el senyor regidor
agafés la paraula podria detallar altres dèficits que hi ha;
que anant a la traça grossa falta una piscina coberta i falta
un PAV3 per posar-se en la lògica de la xarxa bàsica
necessaria a la ciutat; que el govern de Catalunya diu que no
podran atendre els dos dèficits; que no sap què passarà l’any
que ve, d’aquí dos anys o d’aquí tres; que en la convocatòria
d’ajuts d’aquest any diuen que no ho podran atendre; que els
han fet saber que tinguin sort en el tràmit de concessió
administrativa, ja que és l’única manera de poder atendre

això; que això no va en detriment de rebre menys diners per
a la ciutat, sinó que es rebran els mateixos, ja que la
Generalitat malauradament també pateix el mateix context de
crisi; que ho diu perquè tampoc cal columpiar-se dient que es
perden subvencions; que encara no s’ha vist el tràmit de
presentació de sol.licituds i que el tema li sembla que ha
estat exhaustivament explicat en l’estat de la qüestió.
Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu
que voldria donar la seva opinió referent a aquest tema; que
quan va llegir aquest assumpte a la premsa la primera imatge
que li va venir va ser la de Poliesports; que la temença del
seu grup es trobar-se un Poliesports tal i com està ara a la
ciutat de Figueres amb una empresa que deixi la feina a mig
fer; que això vol dir que abans de tirar-se a la piscina
s’hauria de mirar si hi ha aigua; que volia demanar si
l’empresa filial, que si no té malentés es Esports dinàmic
2100, es troba en la mateixa situació que la matriu que es
H2O i sobre les conseqüències que podria portar acceptar una
empresa en concurs de creditors en cas que s’acceptés; que
vol fer notar una qüestió de formes com és que quan la
Presidència sabia que això havia de sortir en premsa en un
assumpte en el qual tant Esquerra com el grup Popular hi dóna
suport total, ja que és una qüestió que beneficia la ciutat
no costava res agafar telèfon i trucar els portaveus
d’Esquerra i del Partit Popular i informar d’aquest assumpte
abans que sortís a la premsa; que és lamentable que d’un
assumpte tan greu com aquest s’hagin d’enterar altre vegada
per la premsa; que a vegades si les coses s’expliquen abans
que sortin a la llum l’actitud pot ser diferent; que creuen
que es una qüestió econòmica molt delicada; que s’ha d’anar
amb peus de plom i que aquesta vegada la qüestió i les formes
han fallat una mica.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que en quant a la primera petició que
formula el senyor Borrego creu que hi ha un aclariment que
potser li estalviarà de formular aquesta petició; que no s’ha
de confondre el tràmit administratiu en el que es troben ara;
que és un tràmit preceptiu; que si es vol acabar fent una
concessió administrativa s’ha de sotmetre a informació
pública un estudi de viabilitat econòmica que expliqui els
termes generals en què l’explotació d’aquell servei serà
viable econòmicament parlant; que s’ha de fixar que l’estudi
de viabilitat econòmica parla d’horaris, de tipologia de
servei, de càrrega de personal, de costos, de què costarà la

inversió rehabilitadora, de com s’anirà amortitzant, de quins
seran els cànons que rebrà l’Ajuntament o de quina es la
política de preus d’abonaments; que una cosa és l’estudi de
viabilitat econòmica i l’altre es després que les empreses
que acabin participant en un possible concurs per guanyar la
concessió siguin solvents o no; que el govern potser hauria
d’estar preocupat si estiguessin en el segon tram d’aquest
procediment o s’estiguessin a punt d’adjudicar una obra i es
veies
que
les
empreses
que
hi
concursen
tenen
una
credibilitat des del punt de vista financer preocupant; que
aquest serà el moment de mirar-s’ho doblement amb moltes
cauteles i moltes prevencions per no quedar com fa poques
setmanes semblava que va passar a la plaça de braus de la
plaça d’Espanya en què una obra s’ha hagut d’aturar per
problemes de finançament; que cal preguntar-se si es culpa de
l’alcalde
Hereu
que
s’hagin
de
parar
les
obres
de
rehabilitació de la plaça; que ho diu perquè s’han de situar
en uns paràmetres que el context de crisi es molt fort i
duríssim; que les empreses vinculades a la construcció ho
estan patint doblement; que aquest és el context en que toca
intentar tirar endavant projectes que sempre són difícils,
però que ho són doblement quan es tracta de fer projectes amb
complicitat de la iniciativa privada; que tots, públics i
privats, estan patint greus problemes de finançament; que no
sap si ha estat capaç d’explicar-se prou be; que hi ha un
primer moment que és preceptiu des del punt de vista de la
tramitació administrativa en què s’ha d’exposar al públic un
estudi de viabilitat econòmica; que ho poden corroborar la
secretaria i la intervenció; que la llei, fins i tot,
contempla i que es va valorar des de l’àrea de contractació
que l’administració pot fer seu un estudi d’aquestes
característiques; que aquest estudi el podia haver preparat
el senyor Pigem o si hi hagués a la casa un equip
d’economistes a l’àrea de promoció econòmica o el pot fer una
empresa del sector que coneixi aquesta temàtica i que ha de
dir quin és en definitiva el seu estudi de viabilitat en
relació a un equipament concret; que aquesta és la via; que
si aquesta empresa no acaba essent l’adjudicatària de la
concessió administrativa perquè finalment hagi decidit no
presentar-s’hi o perquè ho ha guanyat una altra, l’empresa
que rebi la licitació de l’obra haurà d’indemnitzar el cost
de la redacció d’aquest projecte; que creu que ara no
procedeix que se sotmeti a examen la fiabilitat financera
d’aquesta empresa; que no es el moment; que aquesta empresa

és una de les millors empreses del país des del punt de vista
de gestió d’equipaments esportius; que s’han de fixar en una
dada que ha de convidar a un moderat optimisme com és que
malgrat que el concurs de creditors del grup Riera es
produeix el desembre de l’any passat aquesta empresa lliura
l’estudi de viabilitat econòmica el mes de gener; que el
missatge és que creuen que se’n sortiran i que continuen
tenint interés en aquest projecte; que evidentment que no es
troben en una situació anímica i financera equiparable a la
del mes d’abril de l’any passat o de fa dos anys; que això no
s’escapa a ningú, però que estan enviant un missatge el mes
de gener quan entren per registre aquest estudi de viabilitat
econòmica de dir que es pot comptar amb ells, ja que més
enllà dels problemes que puguin tenir en algunes de les seves
divisions estan convençuts que se’n sortiran; que aquest no
és el moment; que quant a la informació li sap greu; que tots
treballen molt; que tots tenen molta feina i que potser a
vegades no tenen temps de comentar el que va sortint als
diaris ni que sigui per un missatge tranquilitzador; que ara
ho estan comentant i que li sembla que convindran tots que si
hi havia algun dubte està radicalment esvait sobre el moment
en el que es troben.
----Obres municipals: Pregunta que formula el senyor Bertran
Soler sobre que s’entén per participació ciutadana. Fa ús de
la paraula el senyor Bertran Soler que diu que la Presidència
no s’ha de preocupar, ja que no li parlarà de Poliespots de
Vilafant tot i que es de les persones que podria parlar
bastant d’aquest tema; que es refereix a dos projectes que
s’han presentat pel Plan Zapatero; que un es de la zona del
Parc Sol on es fa un vial, un parquing, una piscina
descoberta i una pista esportiva; que l’altre projecte es el
dels vestidors que hi ha a l’estadi municipal de Vilatenim;
que cal preguntar-se on es la participació ciutadana; que no
hi ha sigut; que s’han fet per urgència; que els veïns s’han
preocupat; que el més lògic és que a les persones que
utilitzen els vestuaris, que en aquest cas és la Unió
Esportiva Figueres, se’ls hagués demanat l’opinió; que això
no s’ha fet; que aquests vestuaris costen 1.300.000 euros;
que s’han donat a un gabinet d’arquitectura; que s’han fet
aquests vestuaris; que a la Unió Esportiva Figueres no se li
ha dit res de res; que respecte de l’altre projecte els veïns
als que afecta el vial tampoc saben res de res i que la
pregunta que fa es que s’entén per participació ciutadana.

Seguidament, intervé la Presidència que diu que la
ciutat de Figueres va consensuar amb el vot unànim d’aquest
plenari amb tots els grups municipals 10 projectes per
presentar al Fons Estatal d’Inversió Local; que aquest Fons
violenta els procediments, però que tots van convenir que era
prou positiu per a la ciutat de Figueres aprofitar-se
d’aquesta convocatòria del Fons Estatal d’Inversió Local; que
això suposa que els projectes s’aproven amb caràcter
d’urgència i que tota la tramitació, fins i tot, la
licitadora es fa amb tràmit d’urgència; que això té
inconvenients com que la participació ciutadana no es pot fer
amb els mateixos paràmetres que un projecte ordinari que es
va fent tranquilament; que no se li pot ocorrer a ningú
deixar de concorrer al Fons Estatal d’Inversió Local en nom
d’una pretesa participació ciutadana en que s’ha de mirar de
consensuar si es fa, si no es fa o de quina altra manera es
pot fer; que li semblava que els vint-i-un regidors d’aquest
consistori les van avalar, ja que quan es vota i s’és bo per
sortir en una fotografia també s’ha de ser consequent
després; que creu que per part del senyor Bertran en aquesta
intervenció no hi ha malícia, sinó que hi ha precipitació;
que creu que es precipita quan critica que no hi hagi hagut
uns processos de participació ciutadana en l’aprovació d’uns
projectes que per definició es fan pel tràmit d’urgència; que
aquestes són les regles del joc que van imposar des del
Ministerio
d’Administraciones
Públicas
i
al
que
han
concorregut entusiasticament tots els consistoris de l’estat
espanyol; que hi van haver tres municipis despitats que van
sortir a la televisió, ja que els alcaldes van haver de
justificar el per què no s’havia presentat; que la resta del
món mundial, la resta dels municipis de l’estat espanyol s’hi
van presentar entusiasticament, ja que és una oportunitat per
atendre dèficits de la ciutat; que el senyor Bertran diu que
s’ha de tenir en compte algunes opinions de veïns; que es
tindran en compte en la mesura en què se sàpiga que els
projectes no es podran revisar, ja que hi ha hagut un tràmit
d’exposició pública marcat molt taxativament pel Reial decret
i que s’ha aplicat amb un rigor que fins i tot ha estat
felicitat per part de l’administració estatal; que aquí no hi
ha marge; que en quant al tema del camp de futbol no ha
quedat clar si el senyor Bertran parlava en nom d’algun
constructor concret o en nom d’algun aficionat concret; que
els serveis tècnics municipals han encarregat a empreses
consultores que puguessin ajudar a tenir a punt aquests

projectes; que s’han tingut a punt; que s’han aprovat; que
ara estan culminant el seu projecte licitador i que això és
així.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Bertran Soler que diu que creu que ha quedat molt clar que ha
preguntat a la Presidència l’hora i que ha contestat que és
dijous; que en cap moment ha fet esment que els tràmits no
hagin estat correctes; que no ho ha dit; que s’ha queixat de
les formes; que es considera una persona molt crèdula; que no
fa gaire la Presidència parlava de la qualitat democràtica;
que pensa que la qualitat democràtica és la participació
ciutadana; que avui el plenari ha aprovat un càrrec de
confiança que té exclusivament la participació ciutadana; que
és un càrrec de confiança que s’anomena de serveis a les
persones i participació ciutadana i que pregunta a la
Presidència si vol que ho llegeixi.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
al senyor Bertran que ho llegeixi; que avui el veu
especialment despistat i que hauria de llegir íntegrament
tota la fitxa.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Bertran Soler que diu que el punt 5 de l’ordre del dia diu:
“Proposta relativa a nomenar com a personal eventual el Cap
de l’Àrea de Serveis a les Persones i de Participació
Ciutadana”; que creu que ha parlat ben clar; que la
Presidència ha dit que no sap si parlava concretament d’un
constructor o si parlava de la Unió Esportiva Figueres; que
en una Junta directiva es va dir que com era que l’Ajuntament
i els serveis tècnics no s’havien adreçat a la Junta per
saber si aquells cinc vestuaris eren correctes o si es podia
fer alguna esmena al projecte; que només ha dit això; que
només es queixa de les formes; que del tràmit no es pot
queixar i que li sembla que queden ben refletides amb el que
la Presidència ha dit.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que no té res més a afegir.
----Fires i festes: Pregunta que formula el senyor Bertran
Soler sobre que havia pagat l’empresa Laser Droom per
ocupació de la via pública. Fa ús de la paraula el senyor
Bertran Soler que diu que també es queixa per les formes; que
el passat ple va fer una pregunta oral per saber què havia
pagat l’empresa Laser Droom per ocupació de la via pública;

que van dir que es contestaria d’ofici; que encara és l’hora
que espera la contesta i que fa un mes.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que es
contestarà properament; que avisa al senyor Bertran que ja li
va dir una vegada que això no es l’Ajuntament de Vilafant;
que hi ha d’haver certa correcció i que no són maneres de
comportar-se en aquest plenari.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Bertran Soler que diu que és la Presidència qui ha de donar
exemple i que moltes vegades no en dóna; que creu que s’ha
comportat; que no ha faltat ningú; que si a la Presidència li
sap greu quan se li retreuen les coses això
es la
democràcia; que la democràcia te que ser transparent; que amb
la democràcia mentre no es falti ningú i es pugui argumentar
es pot dir el que es vulgui i que en el ple encara més, ja
que creu que de moment es un Ajuntament democràtic.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les vint-i-una hores i vint-i-set minuts, de la qual cosa
dono fe.

