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

Núm.06

Acta de la sessió ordinària del dia 7 d’abril de 2011
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 7
d’abril de 2011, sota la Presidència de l'Alcalde Santiago
Vila Vicente es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple:
Francesc Canet Coma, Albert Ollé Sangenís, Xavier Besora
Causadias, José Luís Yécora Romero, Maria Antònia Bonany
Pagès, Yolanda Milán Peñalver, Joaquim Ferrer Sala, Joaquim
Felip Gayolà, Mireia Mata Solsona, Olga Carbonell Sabartés,
Ramon Plujà Fàbregas, Núria Navarro Hurtado, Ciro Llueca
Fonollosa,
Pere Casellas Borrell, Diego Borrego Torres,
Fernando del Olmo Rivera, Pere Pujulà Comajuan i Miquel Solé
Soler, 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: Richard Elelman i Isabel Pineda Llauró.
A les dinou hores i cinc minuts, el President declara
oberta la sessió.
----1. Ajuntament: El senyor Ramon Plujà Fàbregas pren de
possessió del càrrec de regidor. Fa ús de la paraula la
Presidència que diu que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió
del dia 18 de febrer de 2011, va acordar declarar vacant
l’escó per renúncia del regidor Joan Antoni Bertran Soler i
trametre un certificat de l'acord a l’Il·lm. Sr. president de
la Junta Electoral Central perquè facilités el nom del
candidat següent de la llista d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal (Esquerra-AM) que haurà d'ocupar
l'escó vacant. Prossegueix dient que l’Il·lm. Sr. president
de la Junta Electoral Central ha expedit la credencial
expressiva que ha estat designat electe per al municipi de
Figueres el Sr. Ramon Plujà Fàbregas per estar inclòs en la
llista de candidats presentada per Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal (Esquerra-AM) a les eleccions
locals de 2007 per renúncia del regidor Sr. Joan Antoni
Bertran Soler. Continua dient que, en conseqüència, procedeix
realitzar els tràmits perquè el Sr. Ramon Plujà Fàbregas
prengui possessió del càrrec de regidor. Acte seguit, a
requeriment de la Presidència, aquest passa a ocupar l’escó

vacant situat a l’espai reservat als regidors integrants del
partit d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(Esquerra-AM). A continuació, la Presidència demana al senyor
Ramon Plujà Fàbregas si coneix el contingut dels articles 6,
7, 177 i 178 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general, a la qual cosa aquest respon
afirmativament. Així mateix, la Presidència pregunta a
l’interessat si està afectat per alguna de les causes de
inelegibilitat o incompatibilitat previstes als articles
referits a la qual cosa quest respon negativament i que ja ha
presentat per escrit una declaració negativa al respecte.
Igualment manifesta la Presidència que, segons la normativa
vigent, en el moment de prendre possessió, i per adquirir la
plena condició del seu càrrec, el candidat electe haurà de
jurar o prometre l'acatament a la Constitució. Amb aquesta
finalitat la Presidència formula al Sr. Ramon Plujà Fàbregas
la pregunta següent: "Jureu o prometeu per la vostra
consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, respectant i fent
respectar la Constitució com a norma fonamental de l'estat"?,
a la qual aquest respon amb l’expressió “Prometo”. Finalment,
la Presidència manifesta que en virtut del procediment
realitzat ha de considerar-se que el Sr. Ramon Plujà Fàbregas
ha pres possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de
Figueres.”
Seguidament, el senyor Plujà Fàbrega dóna lectura a la
intervenció
següent:
“Sr.
Alcalde,
companys
regidors
d’E.R.C.,
companys
regidors
de
les
altres
formacions
polítiques: Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Partit Popular i Esquerra Unida i Alternativa, a
tots la meva més cordial salutació. És una satisfacció i un
honor, alhora que un deure moral, formar part d’ aquest
consistori
municipal, tot i que em reca que hagi hagut de
ser per la renúncia d’un company i amic en Joan Antoni
Bertran. Però la vida és així: ell ha renunciat per motius
personals, que cal respectar,
i a mi em toca d’entrar
seguint l’ordre establert en les proppassades llistes
electorals. Intentaré seguir la tasca que ell va endegar, amb
molt d’encert, tot cal dir-ho, i espero que sabré estar a
la seva altura. Si alguna vegada faig quelcom incorrecte, o
bé, no massa adequat, podeu ben creure que no hi haurà ni una
espurna de mala fe o de mala voluntat.
Serà
tan
sols
fruit de la inexperiència. Tota la meva vida professional
he estat ensenyant, 30 anys al CEIP Sant Pau i 10 a l’I.E.S.
Cendrassos, tots dos de Figueres. Com podreu veure és una

tasca absolutament diferent a la de regidor. De tota manera
poca cosa podré fer en el poc temps que queda d’aquesta
legislatura. Ara bé procuraré fer la meva feina amb la meva
millor voluntat i tan bé com pugui i sàpiga. Molt agraït per
la vostra acollida i espero i desitjo que sabré fer-me
mereixedor de la vostra confiança i de la vostra amistat.
Gràcies a tothom.”
----2. Ajuntament: El senyor Fernando del Olmo Rivera pren
possessió del càrrec de regidor. Fa ús de la paraula la
Presidència que diu que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió
del dia 3 de març de 2011, va acordar declarar vacant l’escó
per renúncia del regidor Juan Casas Luis i trametre un
certificat de l'acord a l’Il·lm. Sr. president de la Junta
Electoral Central perquè facilités el nom del candidat
següent de la llista del Partit Popular/Partido Popular (PP)
que haurà d'ocupar l'escó vacant. Prossegueix dient que
l’Il·lm. Sr. president de la Junta Electoral Central ha
expedit la credencial expressiva que ha estat designat electe
per al municipi de Figueres el Sr. Fernando del Olmo Rivera
per estar inclòs en la llista de candidats presentada pel
Partit Popular/Partido Popular (PP) a les eleccions locals de
2007 per renúncia del regidor Sr. Juan Casas Luis. Continua
dient que, en conseqüència, procedeix realitzar els tràmits
perquè el Sr. Fernando del Olmo Rivera prengui possessió del
càrrec de regidor. Acte seguit, a requeriment de la
Presidència, aquest passa a ocupar l’escó vacant situat a
l’espai
reservat
als
regidors
integrants
del
Partit
Popular/Partido Popular (PP). A continuació, la Presidència
demana al Sr. Fernando del Olmo Rivera si coneix el contingut
dels articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei orgànica 5/1985, de
19 de juny, del règim electoral general, a la qual cosa
aquest respon afirmativament. Així mateix, la Presidència
pregunta a l’interessat està afectat per alguna de les causes
de inelegibilitat o incompatibilitat previstes als articles
referits a la qual cosa aquest respon negativament i que ja
ha presentat per escrit una declaració negativa al respecte.
Igualment manifesta la Presidència que, segons la normativa
vigent, en el moment de prendre possessió, i per adquirir la
plena condició del seu càrrec, el candidat electe haurà de
jurar o prometre l'acatament a la Constitució. Amb aquesta
finalitat la Presidència formula al Sr. Fernando del Olmo
Rivera la pregunta següent: "Jureu o prometeu per la vostra
consciència i honor complir fidelment les obligacions del

càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, respectant i fent
respectar la Constitució com a norma fonamental de l'estat"?
a la qual aquest respon amb l’expressió “Juro”. Finalment, la
Presidència manifesta que ha de considerar-se que el Sr.
Fernando del Olmo Rivera ha pres possessió del càrrec de
regidor de l'Ajuntament de Figueres.”
Seguidament, el senyor del Olmo Rivera dóna lectura a la
intervenció següent: “Sr. Alcalde President, Sr. Secretari,
regidors, regidores. Avui és un dia molt especial per a mi i
els meus. Avui és un dia d’il·lusió i sobre tot de molta
emoció perquè faig realitat un somni, servir la meva ciutat a
nivell polític i humà. Prenc posició amb la llibertat i la
independència que la meva moral, la meva ètica i les meves
idees em proporcionen. Ara sóc regidor no pels meus
interessos, ni pels meus interessats. Les idees i el talent
sempre van per dins. M’agradaria agrair en primer lloc els
meus companys de partit, en Juan Casas com a amic, company i
treballador, gràcies per la feina que ens deixes feta, i a
Diego Borrego també com a amic, company i treballador
incansable en el desenvolupament de les nostres idees. En
segon lloc, agrair el suport massiu de molts ciutadans de la
nostre ciutat en fer-se ressò del meu nomenament. Per
finalitzar, fa uns dies no sabia si avui estaria aquí assegut
i ara que ja ho estic, em quedaré fins que Déu vulgui.”
----3. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat d’un informe sobre l’activitat institucional de
l’alcalde. La Presidència en fa lectura i el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat
de l’informe següent:
“ACTIVITATS INSTITUCIONALS DE L'ALCALDE. MARÇ 2011.
Dimarts 1 de març. - Reunió amb la Sra. Alicia Viñas per fer
una exposició d’artistes empordanesos
a Sant Petersburg
(Rússia). - Reunió amb el Club de futbol de La Salle. Tema:
instal·lacions. - Signatura d’un protocol-programa de mesures
educatives alternatives a
la sanció administrativa per a
menors d’edat denunciats per consum o tinença de drogues a la
via pública. - Mossos d’Esquadra. ABP Alt Empordà. - Consell
Comarcal. - Guardia Urbana de Figueres. - Ajuntament de
Figueres. Divendres 4 de març. - Reunió amb el Sr. Josep Mª
Garcia Balda, inspector d’educació per parlar de l’escola de
dansa. - Reunió amb la Vicepresidenta del Govern de la
Generalitat i els alcaldes
de les comarques Gironines.
Dissabte 5 de març. - Inauguració de l’escultura “Nu” d’Anton
Casamor a la cruïlla dels carrers Pompeu Fabra amb sant

Llàtzer. - Vi d’honor a la casa d’Andalusia. Diumenge 6 de
març. - Missa a la parròquia del Bon Pastor i potaje a la
Casa d’Andalusia. Dilluns 7 de març. - Reunió amb el Sr. Joan
Vehí i el Sr. Pere Maset per fer una exposició al castell. Presentació del projecte
“Casa Empordà. Productes de la
terra, cultura i turisme” a l’antic escorxador. Dijous 10 de
març. - Visita institucional del nou president del col·legi
d’advocats de Figueres el Sr. Joan Ramon Puig, - A la Galeria
Dolors Ventós. Inauguració d’una exposició de diferents
artistes empordanesos. Divendres 11 de març. - Al castell.
Inauguració de FIRAGRI. - Moli de l’Anguila. Festival de
Jazz. Dissabte 12 de març. - Al teatre El Jardí Concert de la
cantant Melissa a benefici de la Fundació Arreras. Diumenge
13 de març. - Inauguració del Parc de les Aigües amb
l’assistència del Hble. Sr. Lluís Recoder, conseller
de
Territori i Sostenibilitat. Dimecres 14 de març. - Visita a
l’empresa RIEJU amb el Sr. Xavier Trias, regidor a
l’Ajuntament de Barcelona.
Presentació projecte moto
elèctrica. Dimarts
15 de març. - Reunió seguiment
Pla de
barris de la Marca de l’Ham. - Reunió amb la nova junta de la
Coral Polifònica. Presidenta: Elvira Falgarona. Dimecres 16
de març. - A Barcelona. Presentació del corredor mediterrani
amb el Ministre de Foment, José Blanco. - Dijous 17 de març.
Sala de Plens. Reconeixement a l’IES Alexandre Deulofeu per
ser el guanyador del premi LEGO que atorga la Universitat de
Girona. Cercle Sport. Presentació del llibre “Espolla 1917”
de Joan Vergés. Divendres 18 de març. - Reunió amb
l’alcaldessa de ROSES
Tema: projecte “El Bullí”. - Visita
als Caputxins amb el Sr. Joan Pluma, director general del
Patrimoni Cultural. - Espai d’art Aljub (Calçats Falgarona)
Presentació de la història de “Datrebil” de Montse Boher,
escriptora i Alba Falgarona, il·lustradora. - TM El Jardí
Concert Fundació Gala Dalí. Dissabte 19 de març. - Visita a
la Fira del Brunyol. - Museu del Joguet. Inauguració de
l’exposició “Canigó revista de Figueres”. - Taula rodona amb:
- Xavier Dalfó, fundador i director de la revista del 19541971. - Isabel Clara Simó, directora del setmanari en l’etapa
barcelonina. - Jaume Guillamet, catedràtic de periodisme de
la UPF. - Concert d’havaneres i elecció de la pubilla de la
Fira de Sant Josep. Diumenge 20 de març. - Lliurament trofeus
de la carrera ciclista Francesc Guillamet. - Cementiri
Ofrena Floral
a Pep Ventura i
col·locació d’una placa al
panteó dels figuerencs il·lustres. Dilluns 21 de març. Inauguració del nou edifici de l’escola Parc de les Aigües.
Festa de la Poesia. Dimarts 22 de març. - Reunió del Patronat

de la Fundació Gala Salvador Dalí. - Cercle Sport.
Conferència «innovació, disseny i ciutat » a càrrec del Sr.
Carmelo di Bartolo i lliurament diplomes
del curs “
especialització en la gestió operativa de la innovació.”.
Dijous 24 de març. - Visita a les instal·lacions del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya. - A la de la Cúpula del Museu
Dalí. Presentació de La Vanguardia amb català. Dissabte 26 de
març. - Sopar amb l’associació de malalts contra el Càncer.
Diumenge 27 de març. - Visita als participants a la cursa de
Sant Josep i lliurament de trofeus. - Pavelló. Trobada
d‘escoles de bàsquet de les Escolàpies. Dilluns 28 de març. Reunió amb la Família Corella, i el Sr. Albert Bayot,
director territorial d’educació. - Presentació del Sr. Àlex
Terés, gerent del Consell esportiu de l’Alt Empordà. - A
l’escola d’Hostaleria
Presentació de la “Memòria de gestió
2007-2011”. Dimarts 29 de març. - Entrevista amb representats
del motorista Maverick Vinyals per parlar de projectes de
futur. Dimecres 30 de març. - Reunió amb el Sr. Eduard Puig
Pujol, Síndic municipal de Greuges. Pel lliurament de la
memòria. - A Girona. Entrevista amb el Sr- Eudald Casadesús,
delegat del govern de la Generalitat i Mossèn Enric Sala per
tractar temes relacionats amb el Santuari de la Mare de Déu
del Mont. Dijous 31 de març. - A Barcelona Reunió amb la
Fundació Social i Infància (FASI). - Consell d’administració
de FISERSA. - TV. Girona. Acte de celebració del 25è
aniversari.”
----4. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat dels informes sobre les activitats de les àrees
següents:
Fa ús de la paraula el senyor Canet Coma que diu que en
l’àrea d’educació el dia 8 de març a la sala de plens van
donar la benvinguda als alumnes de Maó que feien un
intercanvi a l’Institut Alexandre Deulofeu; que ja s’ha
comentat també la recepció a la sala de plens dels alumnes de
l’Institut Alexandre Deulofeu, guanyadors en el concurs de
Lego i l’assistència dels diferents consells escolars dels
centres de la ciutat i l’assistència de la comissió de
selecció de la directora de l’escola Carme Guasch; que el dia
5 de març es va produir la trobada anual de delegats de
donants de sang; que el dia 7 de març es va fer l’obertura
del curs d’acollida d’aquest mes de març per a les persones
nouvingudes a la ciutat de Figueres i el dia 10 de març
l’assistència i intervenció a la taula de salut juvenil
comarcal a la seu del Consell Comarcal; que el dia 11 de març

va haver-hi reunió amb els responsables de Caritas per
tractar de temes d’interès comú del centre de distribució
d’aliments i el dia 18 de març l’assistència del fòrum social
Pere Tarrés de la conferència col·loqui a càrrec de l’Hble.
Sr. Josep Lluís Cleries; que el dimecres 9 de març es va fer
l’entrega
del
premi
Rosa
Maria
Ymbert
i
els
actes
commemoratius de la jornada de la dona treballadora amb
l’assistència de l’escriptora Maria Mercè Roca i de Jordi Feu
que van fer una xerrada; que el dijous, dia 9 de març es va
fer la presentació de l’exposició “Empordaneses”; que el
dijous 31, al Consell Comarcal, va haver-hi la presentació
d’entitats solidàries de l’Empordà en un acte organitzat
conjuntament amb el Consell Comarcal i un cicle organitzat
per l’Ajuntament i el Consell Comarcal.
Seguidament, intervé el senyor Ollé Sangenís que diu que
pot presentar cinc fets distintius de l’àrea de promoció
econòmica que s’han dut a terme d’una manera continuada i que
cada setmana se n’ha intentat fer un; que el dimarts 8 de
març en el saló de plens es va donar la benvinguda i es va
iniciar el projecte SUMAT de formació de 60 joves que no han
acabat els seus estudis que estan en una situació d’atur i
que el que es pretén és donar-los una inserció laboral al
mateix temps que una formació ocupacional; que dimarts dia 15
de març, a l’escola d’hostaleria es va fer una conferència
“mapa de riscos de l’empresa familiar” en la que, a través
del Sr. Carles Roi, es va fer una taula rodona, propiciada
amb l’ajut de la Cambra de Comerç de Girona que va tenir una
bona acceptació i que hi van assistir forces persones
representatives de les empreses de Figueres; que el dimarts
22 de març en el cercle esport es va fer el lliurament de
diplomes
als
18
alumnes
que
van
completar
un
curs
d’especialització en la gestió d’innovació; que això estava
dins del marc del projecte transversalis; que en un conveni
signat amb la Universitat de Girona es porta a terme des de
fa bastants mesos i que s’espera que continuï perquè està
molt ben acceptat; que es va tenir l’oportunitat de sentir la
conferència del Sr. Carmelo di Bartolo que va parlar de la
innovació, del disseny i de la ciutat; que el dia 4 d’abril
en la sala de descans del teatre es va fer una jornada en la
que van assistir 35 o 40 persones aproximadament amb un
ponent
economista
i
auditor
que
va
parlar
de
la
racionalització dels costos de les empreses; que és una
classe molt desitjada actualment i que es té constància que
les persones que hi van assistir van aprofitar la jornada,
que es va fer de 10 a 1; que el dimarts dia 5, al centre

d’innovació i emprenedoria, es va fer la primera jornada
d’innovació per al sector de comerç i turisme; que aquesta va
ser una primera jornada que es completarà amb una propera el
dia 12 d’abril que tracta de la comunicació com a una eina
d’innovació i que també es van aprofitar aquestes jornades
per fer dues ponències, una pel Sr. Xavier Oliete, director
general d’una empresa de Madrid, “Neo@Ogilvy”, que va parlar
del màrqueting per al món digital, i després, en la mateixa
jornada, el Sr. Jordi Prat, un professor universitari
d’innovació i estratègia, va aprofitar per parlar d’un cas
d’èxit de l’hotel Melià de Barcelona que aprofitava les
xarxes socials per potenciar el seu propi negoci; que el dia
12 d’abril es farà la segona sessió que serà una continuïtat
de la primera i que s’explorarà el que són les xarxes
socials, les webs 2.0 i altres temes similars.
----5. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de
l’alcaldia del dia 7 de març de 2011 pel qual es va
autoritzar la sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de
Girona per al programa “Fons de Cooperació Cultural”. La
Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA,
per unanimitat, ratificar el decret de l’alcaldia presidència
següent:
“Atès que l’Ajuntament de Figueres té la intenció de
demanar subvenció a la Diputació de Girona pels programes
Fons de Cooperació Cultural i Cicle de Concerts de Música de
Cobla. Atès que el Fons de Cooperació Cultural és una ajuda
econòmica per tal de desenvolupar programes culturals. Atès
que el Cicle de Concerts de Música de Cobla és una subvenció
per tal que els ajuntaments programin a la Cobla Bisbal Jove
durant l’any 2011. Vistos els
formularis adjunts a
l’expedient i degudament omplerts per ambdues sol·licituds.
En base als antecedents exposats, i vist l’informe del cap de
l’àrea de cultura, adjunt a l’expedient, aquesta AlcaldiaPresidència resol: 1r. Autoritzar la sol·licitud de subvenció
a la Diputació de Girona pel programa Fons de Cooperació
Cultural, i la seva posterior tramitació. 2n. Autoritzar la
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona pel Cicle
de Concerts de Música de Cobla, i la seva posterior
tramitació. 3r. Sotmetre el present acord a la ratificació
del Ple Municipal.”
----6. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat del decret de l’alcaldia del dia 14 de març de
2011 pel qual es fa conferir una delegació especial a la

regidora Olga Carbonell Sabartés. La Presidència en fa
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat,
donar-se per assabentat del decret de l’Alcaldia següent:
“Vist el que disposen els articles 23 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 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,
43,44
i
45
del
Reglament
d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals que va
ser aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i
62, 63 i 64 del Reglament Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia
Presidència resol: 1. Conferir a la senyora Olga Carbonell
Sabartés la delegació especial del servei de Contractació i
patrimoni.
2. Determinar que la delegació comprendrà la
direcció interna i la gestió del servei sense que inclogui la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin tercers.”
----7. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret del
director de l'Àrea de serveis a les persones del dia 21 de
març de 2011 pel qual es va sol·licitar la subvenció del
programa C de subvencions als ajuntaments titulars de llars
d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3
anys
que
es
trobin
en
situacions
socioeconòmiques
desfavorides durant el curs 2010-2011. La senyora Milán
Peñalver en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat, ratificar el decret del director de l'Àrea de
serveis a les persones seg:
“L’Ajuntament de Figueres va aprovar el 23 d’agost de
2010 les bases reguladores per a la selecció d’alumnat
beneficiari de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per
a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys en llars
d’infants de titularitat municipal que es trobin en
situacions socioeconòmiques desfavorides durant el curs 20102011, regulada per l’ordre EDU/123/2010, d’1 de març, per la
qual s’aproven les bases generals de les línies de
subvencions i projectes del Departament d’Educació i les
bases específiques dels programes que les integren, i s’obre
convocatòria pública per a l’any 2010. Atès que la selecció
de l’alumnat beneficiari s’ha fet mitjançant un procés
selectiu de concurrència pública, regit per les bases
generals aprovades en data 23 d’agost de 2010. Reunida la
Junta Avaluadora per revisar i veremar les sol·licituds
presentades durant el curs 2010/2011, resulten les llistes
d’admesos i exclosos a optar a l’ajut, llistes que consten

adjuntes a l’expedient com a ANNEXOS 1 i 2. Vist que el
programa
C
d’aquesta
ORDRE
contempla
un
termini
de
presentació de sol·licituds de l’1 al 25 de març de 2011, el
director de l'Àrea de serveis a les persones, per delegació
de
l'Alcaldia
Presidència,
RESOL:
1r.
Sol·licitar
la
subvenció del programa C, de subvencions als ajuntaments
titulars de llars d’infants per a l’escolarització de nens i
nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides durant el curs 2010-2011,
regulada per l’ordre EDU/123/2010, d’1 de març, per la qual
s’aproven les bases generals de les línies de subvencions i
projectes del Departament d’Educació i les bases específiques
dels programes que les integren, i s’obre convocatòria
pública per a l’any 2010. 2n. Aprovar la relació d’alumnat
beneficiari i d’alumnat exclòs de l’ajut que consten en els
fulls annexos. 3r. Emetre les certificacions que consten a
l’ORDRE EDU/123/2010, que han d’acompanyar la sol·licitud, i
que són: -certificat d’aquesta resolució, que sol·licita la
subvenció. -certificat que acrediti que la convocatòria s’ha
fet d’acord amb les Bases reguladores d’aquest programa i que
el procediment emprat per seleccionar els beneficiaris ha
respectat els principis de publicitat i concurrència. certificat que acrediti que s’ha resolt la convocatòria de
concurs públic. -declaració on consti el cost de la plaça
escolar i el desglossament del seu finançament, amb
l’especificació del que abonen les famílies i de les altres
despeses finançades amb fons públics o privats. 4t. Ratificar
aquesta resolució pel Ple municipal.”
----8. Ajuntament: Es constitueix un òrgan mixt amb
participació externa que s’anomenarà Grup per a l’estudi de
la problemàtica de la infància i de l’adolescència en risc.
La Presidència procedeix a la lectura de la proposta següent
la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“L’article 114 del Reglament Orgànic Municipal estableix
la possibilitat de constituir diversos tipus d’òrgans, de
caràcter polític, tècnic o mixt, interns de l’Ajuntament o
amb participació externa. Es considera adient constituir un
òrgan mixt amb participació externa per analitzar la
problemàtica que afecta als infants i joves del municipi amb
risc d’exclusió social. Vist l’article 38 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals que va ser aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, l’alcalde president proposa que s’adoptin els
acords següents: 1. Constituir un òrgan mixt amb participació

externa que s’anomenarà “Taula per analitzar la problemàtica
que afecta als infants i joves del municipi amb risc
d’exclusió social. 2. Determinar que les finalitats d’aquest
òrgan seran les següents: a) Analitzar la problemàtica que
afecta els infants i joves del municipi amb risc d’exclusió
social. b) Proposar als òrgans municipals amb capacitat de
decisió i a través dels procediments legalment establerts les
accions que consideri oportunes per afrontar la problemàtica
que afecta als infants i joves del municipi amb risc
d’exclusió social. 3. Determinar que la composició sigui la
següent: President: Santiago Vila Vicente, alcalde president.
Vocals: el regidor d’Ensenyament; el regidor de Serveis
Socials;
dos
tècnics
dels
serveis
socials
municipals
designats per l’alcalde; un tècnic de l’àrea d’Ensenyament
designat per l’alcalde; l’inspector de la Guàrdia Urbana; el
cap regional dels Mossos d’Esquadra; dos representants de les
escoles de primària de Figueres designats pels Serveis
Territorials a Girona del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya; dos representants dels instituts de
secundària de Figueres designats pels Serveis Territorials a
Girona del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya; el delegat del Govern de la Generalitat de
Catalunya a Girona, o persona en qui delegui i un
representant de la Fiscalia de Menors; secretari, el de la
corporació o funcionari en qui delegui. 4. Autoritzar
l’alcaldia presidència perquè realitzi els actes i gestions
que calguin per a l'execució dels acords anteriors.”
----9. Ajuntament: Es constitueix un òrgan mixt amb
participació externa que s’anomenarà Factoria Tecnològica per
a l’estudi de l’aplicació de les noves tecnologies. La
Presidència procedeix a la lectura de la proposta següent la
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Des de finals del segle XX el desenvolupament de les
tecnologies de la informació i les comunicacions han afectat
molt profundament a la forma i, fins i tot, al contingut de
les relacions dels éssers humans entre sí i de les societats
en què s'integren. Una de les característiques del temps
present
ha
estat
la
revolució
de
les
comunicacions
electròniques. En aquesta perspectiva, una Administració a
l'alçada dels temps en què actua ha d'acompanyar i promoure
en benefici dels ciutadans l'ús de les comunicacions
electròniques. Amb aquest preàmbul s'introdueix la Llei
11/2007, d'11 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als
Serveis Públics. Posteriorment, es va aprovar la Llei

37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la
informació del sector públic amb l'objecte de regular el
règim jurídic aplicable a la reutilització dels documents
elaborats o custodiats per les administracions i els
organismes del sector públic. A aquesta regulació hi podríem
afegir que la reutilització de la informació del sector
públic és una de les línies de treball de l'administració
electrònica que més expectació estan aixecant els darrers
anys. La seva qualitat generadora de matèria primera per a un
nou sector productiu (els infomitjancers) i la seva capacitat
per actuar com a vector de l'obertura de les Administracions
Públiques la converteixen en element tractor de dues
característiques desitjables per a qualsevol societat:
productivitat i participació. Si a aquest entorn social i
legislatiu hi afegim el moment estructural de crisi econòmica
que estem vivint constatem que les administracions ens movem
en la mateixa direcció, però amb iniciatives individuals. Per
tant, des de l'Ajuntament de Figueres considerem que cal
posar en comú els professionals que en l'àmbit de les noves
tecnologies intervenim en l'entorn més immediat de la ciutat
de Figueres per tal de coordinar les accions i de portar a
discussió el que ens poden aportar les noves tecnologies en
la millora de l'eficiència en els serveis públics que
prestem. L’article 114 del Reglament Orgànic Municipal
estableix la possibilitat de constituir diversos tipus
d’òrgans, de caràcter polític, tècnic o mixt, interns de
l’Ajuntament o amb participació externa. Es considera adient
constituir un òrgan mixt amb participació externa que tracti
sobre l’aplicació de les noves tecnologies. Vist l’article 38
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals que va ser aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde president proposa que
s’adoptin els acords següents: 1. Constituir un òrgan mixt
amb participació externa que s’anomenarà Factoria Tecnològica
2. Determinar que les funcions d’aquest òrgan seran les
següents: a) Posar en comú els projectes que en l'àmbit de
les noves tecnologies afecten la ciutat de Figueres. b)
Proposar l'estudi de nous projectes. c) Proposar als òrgans
municipals
amb
capacitat
de
decisió
i
a
través
de
procediments legalment establerts, les accions que consideri
oportunes per aconseguir la implantació més eficient de les
noves tecnologies. 3. Determinar que la composició d’aquest
òrgan sigui la següent: president, l'alcalde president de
l’Ajuntament de Figueres; vocals: el coordinador gerent del
govern de l'Ajuntament de Figueres, el cap del servei

d'informàtica
de
l'Ajuntament
de
Figueres,
un
tècnic
informàtic designat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, un
tècnic informàtic designat per la Fundació Salut Empordà, un
tècnic informàtic designat per Figueres de Serveis SA i el
cap de comunicació de l'Ajuntament de Figueres; secretari: el
de l’Ajuntament de Figueres o funcionari en qui delegui. 4.
Autoritzar l’alcaldia presidència perquè realitzi els actes i
gestions que calguin per a l'execució dels acords anteriors.”
----10. Ajuntament: S’aprova una nova composició de les
Comissions informatives permanents, de l’especial de comptes
i de l’especial del Pla Local d’Habitatge. La Presidència
procedeix a la lectura de la proposta següent la qual
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 3 de
febrer de 2011, va acordar determinar la composició de les
comissions informatives permanents, de l’especial de comptes
i de la comissió informativa especial del Pla Local
d’Habitatge. Procedeix modificar la composició de les
comissions informatives permanents, de l’especial de comptes
i de la comissió informativa especial del Pla Local
d’Habitatge com a conseqüència de la presa de possessió de
nous regidors. Per tot això, vist el que disposen l'article
20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, els articles 58 i 60 del Text refós de la
llei municipal i de regim local de Catalunya que va ser
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, els
articles 81 al 89 del Reglament orgànic municipal i els
articles
123
al
127
del
Reglament
d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals que va
ser aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
l’alcalde president proposa al Ple de l’Ajuntament que
s'adoptin els acords següents:
1r. Deixar sense efecte
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 3 de febrer de 2011. 2n.
Determinar que la composició de les comissions informatives
permanents i de l’especial de comptes serà la que per a cada
cas s’indica a continuació: A. Comissió informativa de l’àrea
de serveis econòmics i generals i de promoció, comerç,
turisme i participació ciutadana. President nat: Santiago
Vila Vicente. Vocals: Grup municipal de Convergència i Unió:
Albert Ollé Sangenís. Grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya:
Xavier
Besora
Causadias.
Grup
municipal
Socialista: Isabel Pineda Llauró. Grup municipal Popular:
Diego
Borrego
Torres.
Grup
municipal
Iniciativa
per
Catalunya-Verds: Richard Elelman. Regidors no adscrits: Pere

Pujulà Comajuan. Miquel Solé Soler. B. Comissió informativa
de l’àrea d’acció territorial, urbanisme i medi ambient.
President nat: Santiago Vila Vicente. Vocals: Grup municipal
de Convergència i Unió: Maria Antònia Bonany Pagès. Grup
municipal Esquerra Republicana de Catalunya: Xavier Besora
Causadias. Grup municipal Socialista: Pere Casellas Borrell.
Grup municipal Popular: Diego Borrego Torres. Grup municipal
Iniciativa per Catalunya-Verds: Richard Elelman. Regidors no
adscrits: Pere Pujulà Comajuan. Miquel Solé Soler. C.
Comissió informativa de l’àrea de serveis urbans, mobilitat i
seguretat. President nat:
Santiago vila Vicente. Vocals:
Grup municipal de Convergència i Unió: José Luis Yécora
Romero. Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya:
Xavier Besora Causadias. Grup municipal Socialista: Núria
Navarro Hurtado. Grup municipal Popular: Fernando del Olmo
Rivera. Grup municipal Iniciativa per Catalunya-Verds:
Richard Elelman. Regidors no adscrits: Pere Pujulà Comajuan.
Miquel Solé Soler. D. Comissió informativa de l’àrea de
serveis a les persones i de processos estratègics. President
nat:
Santiago Vila Vicente. Vocals: Grup municipal de
Convergència i Unió: Maria Antònia Bonany Pagès. Grup
municipal Esquerra Republicana de Catalunya: Francesc Canet
Coma. Grup municipal Socialista: Ciro Llueca Fonollosa. Grup
municipal Popular: Fernando del Olmo Rivera. Grup municipal
Iniciativa per Catalunya-Verds: Richard Elelman. Regidors no
adscrits: Pere Pujulà Comajuan. Miquel Solé Soler. E.
Comissió especial de comptes. President nat: Santiago Vila
Vicente.
Vocals: Grup municipal de Convergència i Unió:
Albert Ollé Sangenís. Grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya: Francesc Canet Coma. Grup municipal Socialista:
Isabel Pineda Llauró. Grup municipal Popular: Diego Borrego
Torres. Grup municipal Iniciativa per Catalunya-Verds:
Richard Elelman. Regidors no adscrits: Pere Pujulà Comajuan.
Miquel Solé Soler. 3r. Determinar que la composició de la
Comissió informativa especial del Pla Local d’Habitatge sigui
la següent: President nat: Santiago Vila Vicente. Vocals:
Grup municipal de Convergència i Unió: Yolanda Milán
Peñalver. Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya:
Xavier Besora Causadias. Grup municipal Socialista: Pere
Casellas Borrell. Grup municipal Popular: Diego Borrego
Torres. Grup municipal Iniciativa per Catalunya-Verds:
Richard Elelman. Regidors no adscrits: Pere Pujulà Comajuan.
Miquel Solé Soler. 4t. Aplicar en les votacions de les
comissions abans esmentades el sistema de vot ponderat, de
tal manera que cada grup municipal tingui a la comissió el

mateix nombre de vots que el de regidors integren el grup
d’acord amb el següent: Grup municipal de Convergència i
Unió, 7 vots; Grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, 5 vots; Grup municipal Socialista, 4 vots; Grup
municipal Popular, 2 vots; Grup municipal Iniciativa per
Catalunya-Verds, 1 vot; Regidor no adscrit, senyor Pere
Pujulà Comajuan, 1 vot; Regidor no adscrit, senyor Miquel
Solé Soler, 1 vot. 5è. Determinar que si l’alcalde president,
que és el president nat de totes les comissions, ho fos també
de forma efectiva li correspondrà exercir el dret de vot
ponderat corresponent al Grup municipal de Convergència i
Unió. 6è. Segons el que disposen els articles 137.1 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals que va ser aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, i 85.9 del Reglament orgànic
municipal, el president de cada comissió podrà requerir la
presència en les seves sessions de membres de la Corporació a
efectes informatius. 7è. Autoritzar l'Alcaldia Presidència
perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a
l'execució dels acords anteriors.”
----11. Pressupostos: S’aprova un expedient de crèdit
extraordinari i de suplements de crèdit per transferència de
crèdit entre partides pressupostàries i per majors ingressos.
El senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura de la proposta
següent la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Les bases d'execució del Pressupost, el Reial Decret
500/1990 i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes
Locals,
estableixen
que
la
tramitació
dels
expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
que afectin a diferents capítols serà competència del Ple.
Atès que s’ha de dotar de consignació pressupostària
suficient per atendre les despeses necessàries pel normal
funcionament dels serveis municipals per transferència de
crèdit
entre
partides
pressupostàries
es
proposa
a
l'Ajuntament
en Ple l'adopció dels acords següents:
1.Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplements de
crèdit
per
transferència
de
crèdit
entre
partides
pressupostàries i per majors ingressos, de conformitat amb el
que preveuen les bases d’execució del pressupost, els
articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril i
l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, segons el
següent detall:
ALTES

11.11.2301.467

Conveni
Consell
Comarcal
polítiques
immigració
11.11.2302.467 Conveni Consell Comarcal SIAD
11.11.230.131
Personal Serveis Socials
11.11.230.22699 Despeses funcionament serveis socials
11.14.130.632
Vehicles Guàrdia Urbana
11.04.1301.632 Maquinària brigada
Total
BAIXES
11.11.231.22699
Polítiques integrades d’immigració
11.23.925.22699
Despeses funcionament regidoria dona
11.11.23013.22699 Despeses SIAD pla igualtat
11.10.912.204
Contractes renting
INGRESSOS
Subvenció
Total

33.600,00

€

25.532,48
55.850,50
19.354,50
4.800,00
2.000,00
141.137,48

€
€
€
€
€
€

33.600,00
9.634,20
15.898,28
6.800,00

€
€
€
€

75.205,00
141.137,48

€
€

2.Exposar
al
públic
l'expedient
de
modificacions
pressupostàries de conformitat amb el que preveu l'article
177.2
del
Reial
Decret
Legislatiu
2/2004.
3.Facultar
l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l'execució dels acords anteriors.
L'Ajuntament en Ple, no obstant això, amb superior criteri,
acordarà el que cregui més convenient.”
----12. Ensenyament: S’aprova un conveni de programa de
cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a la
realització de pràctiques d’una estudiant a l’Oficina de
Turisme. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Atès el conveni de programa de cooperació educativa
entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Figueres de
data 24 de febrer de 2011, per la realització de pràctiques
de l’estudiant Agnés Julià Maset en l’Oficina de Turisme de
Figueres, del 9 d’abril al 31 de maig de 2011, ambdós
inclosos, amb un ajut total de 720,00 euros. Vist que des de
fa anys, l’Ajuntament de Figueres col·labora amb la
Universitat de Girona per la realització de pràctiques dels
estudiants, amb resultats satisfactoris, es per tot això, que
aquesta Comissió Informativa de l’àrea de Serveis Econòmics i
Generals, i de Promoció, Comerç, Turisme i Participació
Ciutadana, proposa al Ple de l’Ajuntament de Figueres,
l’adopció dels següents acords: 1r. Aprovar el conveni de
programa de cooperació educativa entre la Universitat de
Girona i
l’Ajuntament de Figueres, per la realització de
pràctiques de la estudiant Agnés Julià Maset en l’Oficina de
Turisme de Figueres, del 9 d’abril al 31 de maig de 2011,
ambdós inclosos,
amb un ajut total de 720,00 (set-cents
vint) euros (s’adjunta conveni) 2n. Autoritzar les depeses

que tot seguit es relacionen, amb càrrec a les partides que
s’especifiquen: - 720,00 (set-cents vint) euros, amb càrrec a
la partida pressupostària 11.03.430.470, en concepte d’ajut
per la realització de les pràctiques de l’estudiant de la
Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, Agnés Julià
Maset. - 90,90 (noranta amb noranta) euros, amb càrrec a la
partida pressupostària 11.03.43003.22609, en concepte de
l’import equivalent al 10,7% més IVA del total de l’ajut, per
cobrir les despeses de gestió, a que fa referència aquest
conveni. 3r. Facultar l’Alcaldia-Presidència per dictar i fer
tants actes i gestions com calguin per dur a terme aquests
acords adoptats.”
----13. Protocol: S’aprova inicialment la modificació del
Reglament d’honors i distincions. La senyora Milan Peñalver
procedeix a la lectura del dictamen següent:
“Atès que correspon modificar el Reglament d’honors i
distincions
de
l’Ajuntament
de
Figueres
per
tal
d’actualitzar-lo, adaptant-lo als nous temps, normalitzant el
seu redactat (vocabulari, adaptació en qüestions de gènere,
homogeneïtzació dels termes) i per fer que respongui a les
noves necessitats de l’administració municipal en relació als
homenatges i distincions a la ciutadania; Vist que mitjançant
resolució de l’alcaldia de data 17/2/2007 es va facultar la
Comissió consultiva del nomenclàtor per redactar el text de
modificació
del
Reglament
d’honors
i
distincions
de
l’Ajuntament de Figueres; Vista la Llei reguladora de les
bases de règim local, la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, així com el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, articles
189, 190 i 191, sobre la potestat de les administracions
locals per crear medalles, emblemes, condecoracions o
qualsevol altre distintiu honorífic i també allò que
estableix l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret de la Generalitat
de Catalunya núm. 179/1995, de 13 de juny, relatiu a la
designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el
text de l’avantprojecte de la norma que es pensa aprovar o
modificar; vist l’informe de 24 de febrer de 2011 de Miquel
Planas Roig, cap del departament d’Estadística i Relacions
Ciutadanes de l’Ajuntament de Figueres, segons el qual la
Comissió consultiva del nomenclàtor, en sessió de 15 d’abril
de 2010, va donar per enllestida la redacció del nou text del
Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Figueres

i atès que després d’haver estat adaptat pels serveis
jurídics
municipals,
correspon
continuar
amb
la
seva
tramitació, la Comissió Informativa de l’àrea de Serveis
Econòmics i Generals, i de Promoció, Comerç, Turisme i
Participació Ciutadana, proposa que el Ple de l’Ajuntament de
Figueres, adopti els acords següents: Primer. Aprovar
inicialment
la
modificació
del
Reglament
d’honors
i
distincions de l’Ajuntament de Figueres que quedarà redactat
en els termes que indica l’avantprojecte elaborat per la
Comissió consultiva del nomenclàtor i que s’adjunta a
l’expedient. Segon. Sotmetre a informació pública l’acord
d’aprovació inicial per un període de trenta dies als efectes
de possibilitar la formulació de reclamacions i al·legacions.
Tercer. Establir que, en el cas que durant aquest període no
es presenti cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació
inicial esdevingui definitiu sense necessitat d’un acord
exprés.
Quart.
Facultar
l’alcaldia
presidència
perquè
realitzi les gestions necessàries per a l’execució dels
acords anteriors.”
Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu
que vol felicitar per la qualitat d’aquest reglament, molt
especialment a la regidora perquè hi ha posat molta empenta i
no volia acabar la seva etapa com a regidora sense posar en
fi això i que ha fet una bona feina, que feia molts anys que
era necessària.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que té doble mèrit que el Sr. Borrego faci aquest acte
d’agraïment en aquests temps a poques setmanes de les
eleccions i que els consta que s’hi ha implicat moltíssim;
que agraeix el concurs de tothom, però molt especialment la
feina positiva que finalment té a veure amb el patrimoni
moral de la ciutat i amb tot el que són els símbols, les
distincions, el reconeixement als ciutadans i institucions
més honorables de la ciutat: que s’obre un període
d’exposició al públic de 30 dies i que si consideren que hi
ha alguna cosa que no ha quedat prou ben precisada pel
treball que s’ha fet fins ara és l’hora de formular les
al·legacions perquè el plenari les pugui tenir en compte.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----14. Pressupostos: S’aprova inicialment un expedient de
crèdit
mitjançant
transferències
entre
partides
del

pressupost. La Presidència procedeix a la lectura del
dictamen següent:
“Identificació de l’expedient. Expedient de modificació
de crèdit, mitjançant transferències entre partides del
pressupost de l’any 2011, dins del programa econòmic de Medi
Ambient. Antecedents. La Junta de Govern Local, en la sessió
celebrada el 14 de febrer de 2011, per delegació del Ple, va
aprovar
definitivament
les
bases
reguladores
per
a
l’atorgament de beques per a cursar màsters impartits per
l’Institut d’Energia i Desenvolupament Sostenible de la
Universitat de Montfort a Figueres, que van ser publicades en
el Butlletí Oficial de la Província núm. 224 de data 23 de
novembre de 2010. Les bases citades disposen que anualment
l’Ajuntament aprovarà la convocatòria per a la sol·licitud
d’aquestes beques, amb una dotació màxima de 10.000 euros.
Aquesta despesa es va preveure en els pressupostos municipals
de l’any 2011, però es va imputar erròniament en el capítol 2
de despeses corrents en béns i serveis, concretament en la
partida 11.12.170.22699 anomenada Despeses de funcionament de
Medi Ambient, quan en realitat es tracta d’una aportació que
hauria de figurar en el capítol 4 de transferències corrents.
Atès que no suposa cap pertorbació del servei, es considera
adient modificar el pressupost de la manera següent: Baixes
de
crèdit:
Partida
d’origen:
11.12.170.22699
(partida
existent). Denominació: Despeses de funcionament de Medi
Ambient. Consignació inicial: 60.000,00 euros. Proposta de
baixa: 10.000,00 euros. Consignació definitiva: 50.000,00
euros. Altes de crèdit: Partida de destí: 11.12.17002.48
(partida de nova creació). Denominació: Beques estudiants
Universitat de Montfort. Consignació inicial: 0,00 euros.
proposta d’alta: 10.000,00 euros. Consignació definitiva:
10.000,00 euros. La partida que es proposa minorar no ha
estat incrementada mitjançant suplements de crèdit o altres
transferències, ni procedeix de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de
pressupostos tancats, ni ha estat objecte de cap minoració
com a resultat de transferències anteriors; tampoc hi ha cap
compromís de despesa que impedeixi aquesta modificació.
Fonaments jurídics - En l’annex III de l’Ordre EHA/3565/2008,
de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, es relacionen els codis
de classificació econòmica de les despeses. El capítol 4
d’aquest annex detalla les transferències corrents, on a
l’article 48 s’inclouen les transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre, entre les quals els premis

i les beques d’estudis i investigació. - Els articles 179 i
180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i els articles 40 i 41 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa part de la Llei
anterior, regulen les transferències de crèdit en el
pressupost municipal i les seves limitacions. - En les bases
d’execució del pressupost de l’any 2011, que van ser
aprovades definitivament pel Ple municipal en la sessió del 3
de febrer de 2011, el 6è apartat de la base setena estableix
que les modificacions de crèdit amb canvis en el nivell de
vinculació jurídica és una competència que correspon al Ple
municipal. Proposta d’acord. Per tot això, la Comissió
informativa de l’àrea de serveis econòmics i generals i de
promoció, comerç, turisme i participació ciutadana proposa
que el Ple municipal adopti els acords següents: 1r. Aprovar
inicialment l’expedient de modificació de crèdit mitjançant
transferències entre partides del pressupost, d’acord amb
allò que consta en els antecedents. 2n. Exposar aquesta
modificació al públic durant el termini de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte en el tauler d’anuncis i en el
Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin
reclamacions durant aquest període, l’aprovació esdevindrà
ferma sense necessitat de nou acord i es transferiran els
crèdits de les partides indicades. 3r. Notificar una còpia de
l’expedient de modificació de crèdit, un cop l’aprovació
esdevingui ferma, a la Delegació Territorial del Govern de
Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Ministeri
d’Economia i Hisenda a Girona.”
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----15. Fires i festes: S’autoritza el contracte menor de
serveis amb l’empresa Incatis SL per a la realització d’un
fira d’alimentació de promoció de productes de la zona. El
senyor Felip Gayolà procedeix a la lectura del dictamen
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“La promoció de la ciutat de Figueres i dels productes
d’aquesta comarca són objectius bàsics per a l’administració
local. Sota aquesta premissa, i atesa la proposta de
l’empresa Incatis, SL, de fer una fira al centre de Figueres
en el transcurs del mes de maig per a la promoció de
productes alimentaris que s’anomenarà “Figueres Tast”; Vist
que es considera summament interessant la realització

d’aquesta fira, la Comissió Informativa de l’àrea de Serveis
Econòmics i Generals i de Promoció, Comerç, Turisme i
Participació Ciutadana, proposa al Ple de l’Ajuntament de
Figueres, l’adopció dels següents acords: 1r. Autoritzar el
contracte menor de serveis amb l’empresa Incatis, Sl, per a
la realització d’una fira d’alimentació de promoció de
productes de la zona per un període de 3 anys, que s’adjunta.
2n. Establir que l’aportació econòmica d’aquest Ajuntament,
amb càrrec a la partida núm. 11.01.91203.22601, serà de 6.000
(sis mil) euros anuals, amb l’import sobre el valor afegit
inclòs, abonables un cop s’hagi dut a terme la fira
corresponent. 3r. Facultar l’Alcaldia-Presidència per dictar
i fer tants actes i gestions com calguin per dur a terme
aquests acords adoptats.”
----16. Treball: S’aprova el document titulat “Conveni de
col·laboració de l’administració de la Generalitat mitjançant
el departament d’Ensenyament amb l’Ajuntament de Figueres i
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la realització de
programes de qualificació professional inicial organitzats en
la modalitat Pla de Transició al Treball, per a joves que han
finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de
graduat/da en educació secundària obligatòria”. El senyor
Ollé Sangenís procedeix a la lectura del dictamen següent el
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“A la comarca de l’Alt Empordà i en la seva àrea
d’influència existeix un col·lectiu de joves desescolarizats
i en situació d’atur que han finalitzat l’ensenyament
obligatori sense haver obtingut una titulació que els permeti
continuar en el sistema educatiu, col·lectiu que requereix
d’una acció específica d’orientació i formació que els
faciliti la seva incorporació a la vida activa. El
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà van endegar al curs 98-99 el programa “Pla de
transició al treball“ amb l’objectiu d’afavorir la inserció
d’aquest joves i/o si s’escau, la seva inserció en el sistema
educatiu, per tal de millorar les seves possibilitats
d’ocupació en el futur, d’acord amb els objectius dels
programes de garantia social. Els resultats del programa,
tant formatius com d’inserció, es valoren com a molt
positius. Vist el decret 140/2009 de 8 de setembre pel qual
es regulen els Programes de Qualificació Professional
Inicial(PQPI)(DOGC núm. 5463 de 14/09/2009), vista la
resolució
EDU/2398/2009
de
23
d’agost,
d’autorització

d’aquest programa de qualificació professional inicial, i
allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, el Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya, i del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret de
la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny, és per
tot això, que aquesta Comissió Informativa de l’àrea de
Serveis Econòmics i Generals, i de Promoció, Comerç, Turisme
i Participació Ciutadana, proposa que el Ple de l’Ajuntament
de Figueres, adopti el següent acord: 1r.- Aprovar el
document titulat “Conveni de col·laboració de l’administració
de la Generalitat mitjançant el departament d’Ensenyament amb
l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà per a la realització de programes de qualificació
professional inicial organitzats en la modalitat Pla de
Transició al Treball, per a joves que han finalitzat
l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da
en educació secundària obligatòria”, que s’adjunta annex, per
triplicat. 2n.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè
realitzi tants actes i gestions com calgui per a l’execució
de l’acord anterior.”
----17. Ensenyament: S’aprova un conveni de
cooperació
educativa amb la Universitat de Girona per a la realització
de pràctiques de màster d’una estudiant a l’Àrea de Cultura.
La Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent
el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“La Universitat de Girona proposa a l’Ajuntament de
Figueres que la senyora Marta Padilla Gómez pugui realitzar
les seves pràctiques de màster a l’Àrea de Cultura. Atès que
aquestes pràctiques venen regulades en un conveni, que
s’adjunta a l’expedient. Atès que el període de pràctiques
serà de 130 hores distribuïdes entre el 11 d’abril i el 18 de
maig de 2011, pràctiques que es coordinaran amb el Cap de
Cultura, qui farà de tutor de l’alumne. Atès que aquest
conveni no implica cap despesa econòmica per part de
l’Ajuntament de Figueres, ja que totes les dietes, ordinador,
material de treball, assegurances, etc. es cobreixen des de
la universitat. En base als antecedents exposats, i vist
l’informe del cap de l’àrea de cultura, la comissió
informativa de l’àrea de serveis a les persones i processos
estratègics proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
acords següents: 1r.
Aprovar el conveni de cooperació
educativa entre l’Ajuntament de Figueres i la Universitat de

Girona, per tal que la Sra. Marta Padilla Gómez pugui
realitzar les seves pràctiques de màster en turisme cultural,
a l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Figueres. 2n.
Autoritzar la signatura del conveni esmentat. 3r. Facultar
l’Alcaldia-Presidència per a la realització de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
----18. Ptrimoni municipal: S’aprova el document titulat
“Conveni d’utilització del camp de futbol del barri de
Vilatenim entre l’Ajuntament de Figueres, el Futbol Club
Vilatenim i la Fundació Esportiva Figueres”. El senyor Ferrer
Sala procedeix a la lectura del dictamen següent:
“Mitjançant escrit registrat d'entrada amb el número
15.979, de 27 de juliol de 2010, el senyor Jordi Pujol Sanés
en representació de la Fundació Esportiva Figueres ha
presentat una instància en la qual exposa que la Fundació
Esportiva Figueres i l'Ajuntament mantenen des de l'any 1997
un conveni de col·laboració per a la utilització del camp de
futbol municipal del barri de Vilatenim. Que és interès de la
Fundació Esportiva Figueres sol·licitar a l'Ajuntament un nou
redactat del conveni a fi i efecte de poder fer ús compartit
del camp de Futbol municipal del barri de Vilatenim amb el
club de futbol de Vilatenim. Per aquest motiu demanen la
immediatesa del nou redactat de conveni a fi de deixar sense
efecte i validesa el conveni signat el dia 01 d'agost de
1997. En conseqüència sol·licita que es tingui per comunicada
aquesta intenció i es procedeixi a fer un redactat nou de
conveni on l'ús de les instal·lacions sigui compartit entre
les dues entitats esportives. Per aquest motiu s'ha negociat
un nou conveni en el qual s'ha buscat el consens entre
l'Ajuntament, la Fundació Esportiva Figueres i el Club de
Futbol Vilatenim. D'acord amb l'anterior, la Comissió
informativa de l'àrea de serveis econòmics i generals, i de
promoció, comerç, turisme i participació ciutadana proposa
que el Ple de l’Ajuntament adopti els acords següents: 1er.Aprovar el conveni annex que es titula "Conveni d'utilització
del camp de futbol del barri de Vilatenim entre l’Ajuntament
de Figueres, el Futbol Club Vilatenim i la Fundació Esportiva
Figueres i que consta de 5 pàgines escrites a una sola cara.
2on.- Resoldre de mutu acord el conveni entre l'Ajuntament de
Figueres i la Fundació Esportiva Figueres d'1 d'agost de
2007.
3er.- Facultar l'Alcaldia presidència perquè dugui a
terme tants actes i gestions com siguin necessaris per
implementar l'anterior acord.”

Seguidament, intervé la Presidència que diu que vol fer
notar la generositat de la Fundació Esportiva Figueres perquè
la situació de preferència que tenia en relació a aquesta
instal·lació ha estat revisada perquè el club de futbol de
Vilatenim també pugui fer ús del camp antigament conegut com
el camp de la Casera.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Navarro
Hurtado que diu que estan d’acord amb el fons, però que, tal
i com consta, a l’informe del secretari hi ha sis
consideracions i que creuen que s’hauria d’haver ajustat una
miqueta més a l’informe.
Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que el
fet de compartir l’ús d’una instal·lació municipal és quelcom
bo; que en un ple anterior ja es va discutir sobre una
instal·lació que s’utilitzava exclusivament per part d’una
entitat i que es va posicionar i va deixar clar que no li
semblava correcte, ja que les instal·lacions municipals han
de poder arribar al més ampli nombre possible de societats de
la ciutat; que el que passa és que hi ha un conveni que no
sembla gaire complicat de complir, però que el secretari diu
que hi ha certs aspectes tècnics que no són correctes; que
alguns si són fàcils de resoldre perquè es refereixen a si
l’índex de preus al consum si és l’estatal o el de Catalunya,
però els altres no són tant de detall com el que fa
referència a les assegurances; que aquest tema no queda
especificat en el conveni; que tothom sap que les qüestions
de responsabilitat són molt delicades i que ha de quedar
clar; que, per altra banda, l’informe indica que cap de les
dues entitats estan registrades al registre municipal i que
creu que s’hauria de fer una mica de cas als informes
jurídics i corregir allò que és corregible i no només fer-los
i deixar-los al calaix; que creu que és bo que aquest conveni
es pugui tirar endavant, però que s’abstindrà per aquests
aspectes pocs clars.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que comparteix amb el Sr. Solé que els
informes són per tenir-los en compte, però que són qüestions
formals menors perquè en definitiva el que fa el conveni és
ordenar la utilització del camp de futbol, fer possible que
aquella situació de preferència que tenia l’associació
esportiva de Figueres es revisi i es faci compatible la
utilització per part de l’altre club; que també el senyor
Solé té raó quan diu que no sembla gaire lògic que entitats
que mantenen una relació institucional quotidiana amb la
ciutat no hagin formalitzat la seva presència en el registre

d’entitats; que se’ls ha fet saber que estaria bé que hi
constessin i que han confirmat que ho faran en els pròxims
dies; que considera que val la pena deixar aquest tema resolt
i aprofitar que hi ha acord entre els clubs.
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
quinze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Canet
Coma, Ollé Sangenís, Besora Causadias, Yécora Romero, Bonany
Pagès, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Mata
Solsona, Carbonell Sabartés, Plujà Fàbregas, Borrego Torres,
del Olmo Rivera i Pujulà Comajuan; i abstenir-se, els quatre
membres de l’Ajuntament següents: Navarro Hurtado, Llueca
Fonollosa, Casellas Borrell i Solé Soler.
----19. Pressupostos: S’aprova inicialment un expedient de
modificació
de
crèdit
mitjançant
transferències
entre
partides del pressupost de l’àrea de Cultura. El senyor Ollé
Sangenís procedeix a la lectura del dictamen següent:
“Identificació de l’expedient. Expedient de modificació
de crèdit, mitjançant transferències entre partides del
pressupost de l’any 2011, dins del programa econòmic de
Cultura. Antecedents. Atès que per optimitzar la gestió de
l’Àrea
de
Cultura,
aquest
servei
necessita
fer
una
modificació de crèdit mitjançant transferències de partides.
Aquesta modificació de crèdit no implica un augment de
pressupost, sinó un canvi de consignació entre partides del
mateix servei. Atès que aquesta modificació de crèdit respon
a la necessitat de millorar la gestió del servei de cultura.
Atès que no suposa cap pertorbació del servei, es considera
adient modificar el pressupost de la manera següent: Baixes
de
crèdit:
Partida
d’origen:
11.06.33030.48
(partida
existent). Denominació: SUBVENCIÓ AUDIOVISUAL TRAMUNTANA.
Proposta de baixa: 22.000,00 euros. Partida d’origen:
11.06.330.22609 (partida existent). Denominació: DESPESES
FUNCIONAMENT CULTURA. Proposta de baixa: 88.546,07 euros.
Altes de crèdit: Partida de destí: 11.06.3300.22609 (partida
existent). Denominació: ACTIVITATS TEATRE. Proposta d’alta:
105.000 euros. Partida de destí: 11.06.33021.48 (partida
existent). Denominació: ENTITATS SENSE CONVENI. Proposta
d’alta: 5.546,07 euros. Atès que la partida que es proposa
minorar no ha estat incrementada mitjançant suplements de
crèdit o altres transferències, ni procedeix de crèdits
incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos
procedents de pressupostos tancats, ni ha estat objecte de

cap minoració com a resultat de transferències anteriors;
tampoc hi ha cap compromís de despesa que impedeixi aquesta
modificació. Fonaments jurídics. - En l’annex III de l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, es
relacionen els codis de classificació econòmica de les
despeses.
El
capítol
4
d’aquest
annex
detalla
les
transferències corrents, on a l’article 48 s’inclouen les
transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre,
entre les quals els premis i les beques d’estudis i
investigació. - Els articles 179 i 180 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els
articles 40 i 41 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
que desenvolupa part de la Llei anterior, regulen les
transferències de crèdit en el pressupost municipal i les
seves limitacions. - En les bases d’execució del pressupost
de l’any 2011, que van ser aprovades definitivament pel Ple
municipal en la sessió del 3 de febrer de 2011, el 6è apartat
de la base setena estableix que les modificacions de crèdit
amb canvis en el nivell de vinculació jurídica és una
competència que correspon al Ple municipal. Proposta d’acord.
Per tot això, la Comissió informativa de l’àrea de serveis
econòmics i generals i de promoció, comerç, turisme i
participació ciutadana proposa que el Ple municipal adopti
els acords següents: 1r. Aprovar inicialment l’expedient de
modificació
de
crèdit
mitjançant
transferències
entre
partides del pressupost, d’acord amb allò que consta en els
antecedents. 2n. Exposar aquesta modificació al públic durant
el termini de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte en el
tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En
cas que no es presentin reclamacions durant aquest període,
l’aprovació esdevindrà ferma sense necessitat de nou acord i
es transferiran els crèdits de les partides indicades. 3r.
Notificar una còpia de l’expedient de modificació de crèdit,
un cop l’aprovació esdevingui ferma, a la Delegació
Territorial del Govern de Generalitat de Catalunya i a la
Delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda a Girona.”
Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que
lamenta la no continuïtat de la bona iniciativa que era
“Tramuntana TV”, ja que sembla ser que els seus responsables
han decidit fer una aturada; que és el motiu pel qual hi ha
22.000 euros que es poden canviar de partida i que no hi ha
cap problema amb aquest dictamen; que on si que hi veu un
problema és amb els altres 88.000 euros que es volen

traspassar de la partida “despeses de funcionament de
cultura” a la partida de “activitats de teatre”; que si de la
partida de “despeses de funcionament de cultura” de 120.000 i
escaig d’euros dels quals ja s’han comptabilitzat despeses
per més de 14.000 euros es retiren 88.000 euros resulta que
quedaran 17.257 euros per al funcionament general de cultura;
quan cada any aquesta és una partida que ha estat
deficitària; que no sembla massa lògic retirar aquesta
quantia tant important d’aquesta partida; que s’ha de tenir
en compte que quan una partida com a aquesta s’ha minorat,
segons l’informe de l’interventor, després legalment no es
pot tornar a incrementar i que això vol dir que, en el cas
que se superessin aquests 17.000 euros que queden per a la
resta de l’any com a despeses de funcionament de cultura hi
hauria un problema perquè vol dir que tot allò de més que
vindrà aniria directament a dèficit i el pressupost d’aquest
any ja parteix d’una situació no gaire bona; que és per això
que no votarà a favor d’aquesta proposta i que s’abstindrà.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Llueca
Fonollosa que diu que el grup socialista s’afegeix al sentit
del vot del regidor Soler en el sentit de votar l’abstenció
perquè entenen que es produeix aquest moviment de recursos
dins d’una mateixa àrea i pel bon funcionament del servei com
en els punts 11 i 14, però que, tal com ha mencionat el
regidor Soler, en aquest cas hi ha un informe negatiu de
l’interventor municipal; que, després de saber en la comissió
informativa del passat dilluns que la darrera tramesa de
pagaments a proveïdors es va realitzar fa mig any pensen que
s’ha de ser molt curós en aquest tipus de pagament, ja que
sens dubte el que es farà serà incrementar els terminis de
pagament dels proveïdors i que voldria sol·licitar al govern
que l’interventor realitzi un informe en el sentit de saber
si després de la transferència quedaran diners a cultura per
tal de pagar les factures de proveïdors que hi ha pendents de
saldar i en quina quantitat si això no és possible perquè en
l’informe que ha signat l’interventor es considera inadequat
aquest expedient i s’indica que quedaran únicament 17.257,53
euros, però és un informe que ja té uns dies i que voldria
saber si hi ha hagut alguna modificació.
Seguidament,
intervé
la
Presidència
que
diu
que
“Tramuntana televisió” té la voluntat de continuar la seva
activitat; que no consta a l’Ajuntament que tingui previst
deixar-ho de fer; que una altra cosa són els Festicurts; que
aquest any no tenien previst d’organitzar-ho i que això els
permet disposar d’una partida pressupostaria, així que el

senyor Carles Pujol pot estar tranquil i no creure que el
plenari té l’objectiu d’irrompre en la seva activitat; que,
pel que fa a les objeccions de tipus econòmic i de viabilitat
d’algunes de les activitats i programes que té previstes la
regidoria
de
cultura
i
d’aquests
canvis,
ha
donat
instruccions al regidor de cultura perquè en la pròxima
comissió de cultura doni explicacions exhaustives de l’estat
de la regidoria i de les activitats i també que ho adjunti al
complementari d’informació des del punt de vista de la
hisenda municipal de quina és la situació en la que es troba
la regidoria, ja que com saben es troba en una situació de
dificultat en aquest exercici i en l’anterior per dur a terme
les seves activitat.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Solé Soler que diu que se n’alegra d’haver-ho entès malament
i que sigui el Festicurts i no “Tramuntana televisió” el
motiu d’aquest canvi en les partides.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Llueca
Fonollosa que diu que en l’ordre del dia de la propera
comissió de cultura no consta aquest punt que l’alcalde ha
indicat i que entén que ho passaran per assumptes urgents de
la propera comissió informativa de serveis a les persones i
que per tant entén que no procedeix o que d’alguna manera no
es permet a l’interventor que digui en aquest moment quin és
l’estat de la partida a la que fa referència aquest
expedient.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que creu que el correcte és que sigui el
regidor de cultura el que doni les explicacions exhaustives i
que expliqui la dificultat de gestió que està tenint en
aquest moments la regidoria, com es concreten les activitats,
quines activitats es poden veure lesionades per les
restriccions i quines han de quedar garantides; que creu que
això és absolutament compatible amb que per part de la
regidoria d’hisenda i d’intervenció municipal es complementi
la informació que procedeix.
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
quinze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Canet
Coma, Ollé Sangenís, Besora Causadias, Yécora Romero, Bonany
Pagès, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Mata
Solsona, Carbonell Sabartés, Plujà Fàbregas, Borrego Torres,
del Olmo Rivera i Pujulà Comajuan; i abstenir-se, els quatre
membres de l’Ajuntament següents: Navarro Hurtado, Llueca

Fonollosa,

Casellas Borrell i Solé Soler.

---- A les vint hores i divuit minuts, prèviament autoritzat
per la Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Casellas
Borrell.
----20. Urbanisme: S’aprova provisionalment la modificació
puntual del Pla general d’ordenació urbana pel que fa als
articles 14 i 15 de l’annex de la normativa urbanística de
regulació dels usos i les reserves d’aparcaments del Recinte
Firal. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen
següent:
“L’Ajuntament Ple, en sessió de 7 de gener de 2011, va
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana de Figueres, pel que fa als articles 14 i
15 de l’annex de la normativa urbanística de regulació dels
usos i les reserves d’aparcaments (que afecta el recinte
Firal)
redactada
per
l’arquitecte
municipal.
Aquesta
modificació puntual s’ha exposat al públic, amb els anuncis i
les publicacions corresponents, i transcorregut el termini
per a la presentació de suggeriments o al·legacions, no se
n’han plantejat. Per l’anterior, i atès el que disposa el
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, 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 provisionalment la modificació puntual del Pla
general d’ordenació urbana de Figueres, pel que fa als
articles 14 i 15 de l’annex de la normativa urbanística de
regulació dels usos i les reserves d’aparcaments (que afecta
el recinte Firal). 2n.- Trametre l'expedient i la modificació
aprovada a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona,
instant la seva aprovació definitiva 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.”
---- Durant la lectura del dictamen anterior, a les vint
hores i vint minuts, compareix el senyor Casellas Borrell que
es reincorpora a la sessió.
Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que
com que rectificar és de savis espera no equivocar-se aquesta
vegada;
que
resulta
que
s’està
reduint
la
reserva
d’aparcaments necessaris per a les activitats; que actualment

està fixat en una plaça d’aparcament per cada 15 usuaris
potencials i que es preveien una plaça per cada 50; que,
donada la simultaneïtat de les activitats, una plaça per cada
15 era excessiu, però que creu que en reduir-ho a 50 s’han
passat una mica de frenada; que, només fent l’extrapolació de
la sala de cinema de 200 places, implica 4 places
d’aparcament; que potser és poc; que per això s’abstindrà en
aquest punt i que entén que probablement per la concentració
d’activitats d’aquest tipus potser calia reduir-ho, però que
s’han passat una mica.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que l’experiència pràctica els demostrarà l’encert; que
prendre aquestes mesures sempre és difícil i que la realitat
és que moltes activitats lúdiques, d’oci, les discoteques,
els locals de nit es volien implantar i la rigidesa de la
normativa posava moltes dificultats; que coincideix un altre
problema que en aquest cas és el que els ha permès ser més
agosarats en aquest relaxament de la normativa com és que
algunes activitats es duen a terme durant el dia i les altres
duran la nit i que per tant una mateixa plaça atén usos i
activitats diferents; que respecte a quan es va fer la
normativa urbanística que afectava el disseny d’aparcament en
el Recinte Firal ara s’ha ampliat el nombre de places
d’aparcament en superfície, sobretot a partir de l’any 2010,
quan es va fer el cordó d’aparcament horitzontal a la ronda
sud i fins a la ronda Giralt i que, per tant, en superfície,
hi ha dos cordons d’aparcament que han millorat moltíssim la
possibilitat d’aparcar en superfície gratuïtament en aquella
zona; que per una banda, les activitats econòmiques d’oci que
s’hi volien instal·lar tenien dificultat en complir la
normativa i que a efectes pràctics no acabaven de complint la
normativa; que això posava l’Ajuntament en una posició
incòmode perquè no es podia garantir la resolució favorable
de la llicència d’activitat i que, per l’altra, es trobaven
que en el darrer any i mig s’havien posat en circulació noves
places d’aparcament gratuït en aquella zona; que, per tant,
això els ha fet relaxar la normativa en aquest punt i
endurir-la en el centre històric en relació als possibles
equipaments futurs sociosanitaris, passant de la normativa
que establia una plaça d’aparcament per 10 llits a una que
ara per cada 6 i que demanaran més places d’aparcament
garantides en el casc històric si es fa algun altre
equipament sociosanitari.
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
divuit membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Canet
Coma, Ollé Sangenís, Besora Causadias, Yécora Romero, Bonany
Pagès, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Mata
Solsona, Carbonell Sabartés, Plujà Fàbregas, Navarro Hurtado,
Llueca Fonollosa,
Casellas Borrell, Borrego Torres i del
Olmo Rivera i Pujulà Comajuan; i abstenir-se el senyor Solé
Soler.
----21.
Ordenances
municipals:
S’aprova
inicialment
l’ordenança municipal d’estalvi d’aigua de Figueres. La
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent:
“La Comissió Europea ha impulsat la iniciativa d’un
Pacte a nivell de governs locals l’objectiu primordial del
qual és la lluita contra el canvi climàtic. En el “Pacte
d’Alcaldes”, es plasmen una sèrie de compromisos per als
municipis, tals com, reduir les emissions de CO2, augmentar
l’estalvi i l’eficiència energètica, adaptar les estructures
de pobles i ciutats per afrontar el canvi climàtic, entre
d’altres.
L’Ajuntament té competència en els àmbits de la
sostenibilitat ambiental i la gestió territorial, abastaments
energètics i de la gestió de recursos econòmics, entre
d’altres àmbits de competència, que enuncia l’article 66.2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local
de Catalunya. Igualment, l’article 66.3 del mateix text
disposa que el municipi té competències pròpies en matèria de
protecció del medi ambient, i en idèntics termes es pronuncia
l’article 25.2.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. En aquest marc normatiu resulta
rellevant l’anomenat principi de subsidiarietat i de màxima
proximitat de la gestió administrativa als ciutadans, que
determina que la presa de decisions s’ha d’efectuar en
l’esfera més propera possible al ciutadà. En el context
descrit, i mitjançant Decret de l’Alcaldia de 3 de setembre
de 2009, es va crear la Comissió d’estudi d’una ordenança
d’estalvi d’aigua de Figueres.
Fruit del treball d’aquesta
Comissió, el passat dia 24 de març, es va concloure el
treball de redacció d’aquesta ordenança, concretant el seu
objecte, que és el de regular la incorporació i la
utilització de sistemes d’estalvi d’aigua als edificis i
construccions, essent el seu àmbit d’aplicació les noves
edificacions i construccions (tant si són de titularitat
pública com privada), i les que són objecte de gran
rehabilitació quan aquesta consisteixi en l'enderrocament

salvant-ne únicament les façanes o en el canvi de l'ús
principal de l'edifici amb la redistribució general. Atès el
que disposen els articles 52, 178 i 237 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC de 20 de
maig de 2003) i els articles 63 i següents del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny (DOGC de 23 de juny de 1995),
aquesta Comissió informativa de l’àrea d’acció territorial,
urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció
dels acords següents: 1r.- Aprovar inicialment l’Ordenança
municipal d’estalvi d’aigua de Figueres, segons el text
adjunt.
2n.Sotmetre
a
informació
pública
l’acord
d’aprovació juntament amb el projecte d’ordenança mitjançant
un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a
un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la Corporació,
així com al web municipal
www.figueres.cat per termini de trenta dies per a la
formulació de reclamacions i al·legacions. 3r.- En el supòsit
de no presentar-se cap reclamació o al·legació l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de
nou acord. 4t.- Facultar l'alcaldia presidència per a
l'adopció de tants
actes i gestions com calguin per a
l'execució dels acords anteriors.”
Continua amb l’ús de la paraula la Presidència que diu
que una vegada feta l’explicació sobre el que s’està a punt
d’aprovar, que de fet complementa la que es va donar en la
comissió
informativa,
el
govern
proposa
que
s’aprovi
inicialment l’ordenança municipal d’estalvi d’aigua de
Figueres
segons
el
text
que
tenen
els
regidors
a
consideració, que se sotmeti a informació pública i que des
d’ara, amb un termini de 30 dies, es puguin formular
reclamacions, al·legacions, suggeriments per millorar una
ordenança que els sembla que els situa en la dinàmica de les
ciutats
compromeses
amb
l’estalvi
d’aigua
i
amb
la
sostenibilitat; que en el supòsit que no es presentés cap
reclamació ni al·legació, l’acord de l’aprovació inicial
esdevindria definitiu i els insta a que des dels grups
municipal treballin aquesta ordenança amb molt d’interès
perquè la idea és que duri anys i creu que hi ha consens en
el plenari sobre la conveniència de garantir que són molt
eficients en el consum de l’aigua i en el seu estalvi.

---- Durant la intervenció de la Presidència, a les vint
hores i vint-i-cinc minuts, prèviament autoritzar per la
Presidència, s’absenta de la sessió el senyor Ollé Sangenís
que es reincorpora a la sessió, a les vint hores i vint-i-set
minuts, durant la mateixa intervenció.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar,
per unanimitat, el dictamen abans transcrit.
----22. Urbanisme: S’autoritza una pròrroga del termini
establert a l’escriptura de compravenda amb Llar Unió
Catalònia, SCCL per a la finalització de la construcció
d’Habitatges de Protecció Oficial al sector camí de
Vilatenim. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Mitjançant acord del Ple Municipal de 10 de maig de
2007 es va acordar vendre a Llar Catalonia SCCL les dues
finques municipals inscrites al Registre de la Propietat de
Figueres, tom 3497, llibre 45, folis 212 i 214, finques 2041
i 2042. Mitjançant escriptura de 13 de juny de 2007 es va
formalitzar
la
compravenda.
En
dita
escriptura
a
l'estipulació tercera b) es va acordar que el termini per a
la construcció dels habitatges de protecció oficial era de
quatre anys a comptar de l'atorgament de l'escriptura,
termini que es podia prorrogar per acord del Ple i prèvia
sol·licitud del comprador, per causes no imputables al
mateix. Mitjançant escriptura de 5 de març de 2008 es va
formalitzar una rectificació de l'escriptura de compravenda
pel que fa a l'apoderament per a hipotecar finques.
Mitjançant instància amb registre d'entrada 21730/2010 la
compradora, Llar Unió Catalònia, SCCL sol·licita una pròrroga
del termini per a finalitzar l'execució de la promoció
motivada per la denegació de la llicència d'obres, la
modificació del Pla Parcial i el context de crisi econòmica
financera actual. Vist l'informe emès per l'arquitecte
municipal en data 17 de gener de 2011 que diu el següent:
"Informe tècnic en relació a ampliació de termini per acabar
la construcció dels habitatges de protecció en el sector camí
vell de Vilatenim. Antecedents.1.El 7 de novembre de 2006
l'Ajuntament de Figueres i Llar Unió Catalònia van signar un
conveni per la construcció d'habitatge protegit en els solars
municipals del sector Camí vell de Vilatenim. 2.El 13 de juny
de 2007 van atorgar escriptura de compravenda on s'establia
un termini de quatre anys, amb la menció que "l'Ajuntament
mitjançant acord del Ple i prèvia sol·licitud del comprador

podrà prorrogar els terminis abans esmentats per causes que
no siguin imputables a l'adquirent i que aquest últim haurà
de justificar fefaentment. 3.El 30 de març de 2009 es va
denegar la llicència d'obres sol·licitada que contemplava un
nombre d'habitatges inferior als 22 per parcel·la que fixava
el projecte de reparcel·lació. 4.El 2 de juny de 2010 la
CTUrbanisme
de
Girona
va
aprovar
definitivament
la
modificació del PP Sector Camí de Vilatenim establint entre
d'altres prescripcions que els habitatges per parcel·la
fixats en el pla s'havien d'entendre com a número màxim
d'habitatges. Fets. 1. El 2 de novembre de 2010 la Llar Unió
Catalònia va presentar una instància on exposaven les
circumstàncies urbanístiques -ja descrites en els antecedents
d'aquest informe- i econòmiques que els havien impedit
iniciar la construcció dels habitatges, i sol·licitaven una
reunió amb l’Il·lm. Sr Alcalde per tractar una ampliació dels
terminis mitjançant la rectificació del conveni i de la
compravenda. 2. El 9 de desembre de 2010 el Gerent del govern
va notificar al Gerent d'Urbanisme que l'alcalde "ja està
conforme en ampliar el termini en un o dos anys, el que
tècnicament considereu més factible". 3. Després de l'estudi
de la sol·licitud, la Tag Mariona Geli indicà respecte el
procediment: Convindria un informe que corrobori les dades
donades per ells a la instància (pel que fa a tramitacions,
modificació PP). Amb això faria un acord del Ple. Com que el
termini és per acabar la construcció, hem de donar un termini
ben llarg, que inclogui remuntar la situació bancària...,
llicència i construcció".4. El 20 de desembre de 2010 va
tenir entrada l'acord de la CTU de Girona de 10 de novembre
en el qual no es dóna conformitat al text refós tramès per
l'ajuntament fins que en compliment de l'acord de 2 de juny
s'incorporin les prescripcions requerides. 5.Les dades
bàsiques donades per Llar Unió Catalònia a la instància
(denegació
de
llicència
del
2009,
tramitació
d'una
modificació del Pla Parcial que entre d'altres matèries
tracta
de
la
qüestió
del
nombre
d'habitatges)
són
substancialment certes, tot i que l'aprovació definitiva
esmentada no esdevé executiva fins la publicació del text
refós i aquest pel que s'esmenta més amunt continua pendent
de tràmits. 6. Els terminis a establir per la construcció un
cop la modificació del planejament entri en vigor haurien de
tenir com a referència, segons el parer del sotasignat, allò
establert en l'article 83.2 del RLLUC per las habitatges de
protecció, és a dir 2 anys per a començar des de la
consideració de solar que seria en aquest cas - atesa la

recepció ja feta de la urbanització- la data indeterminada de
l'entrada en vigor de la modificació i 3 des de la concessió
de la llicència, de manera que es pot considerar proporcionat
establir el termini de 5 anys. Conclusions. 1. Procedeix que
l'àrea de planejament emeti informe tècnic i jurídic sobre la
tramitació pendent fins l'entrada en vigor de la modificació
del Pla Parcial i sobre si cal considerar algun altres
terminis complementari per culminar els compromisos sobre les
finques. 2. Procedeix notificar el present a l'àrea de
contractació i patrimoni i si s'escau a la promotora. Això és
tot el que l'arquitecte sotasignat pot informar segons el seu
saber i ofici que sotmet a raonament tècnicament més
fonamentat i al criteri d'aquesta corporació", la Comissió
informativa de l'àrea d'acció territorial, urbanisme i medi
ambient, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels
següents acords: 1er. - Autoritzar una pròrroga del termini
establert a l'escriptura de compravenda formalitzada en data
13 de juny de 2007 entre Llar Unió Catalònia, SCCL i
l'Ajuntament de Figueres, de manera que el termini per a la
finalització de la construcció dels Habitatges de Protecció
Oficial és de cinc anys des de l'endemà de la data que entri
en vigor la modificació del Pla Parcial Sector Camí de
Vilatenim que va ser aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Girona en data 2 de juny de 2010.
2on.- Autoritzar la modificació de l'apoderament atorgat a la
compradora per a la construcció d'hipoteques sobre les
finques a fi de garantir l'atorgament de préstecs per a la
construcció dels habitatges en el sentit que cadascuna de les
hipoteques haurà d'haver-se constituït en el termini de 5
anys a comptar de la data que entri en vigor la modificació
del Pla Parcial Sector Camí de Vilatenim. 3er.-Autoritzar
l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions
que calguin per a l'execució dels acords anteriors.”
----23. Urbanisme: S’aprova el text refós de la modificació
del Pla general en els àmbits de l’actual Estació Depuradora
d’Aigües Residuals i de la seva nova ubicació. La Presidència
procedeix a la lectura del dictamen següent:
“La Comissió d’Urbanisme de Girona, en sessió de 2 de
juny de 2010, va acordar suspendre l’aprovació definitiva de
la modificació del Pla general en els àmbits de l’actual EDAR
i de la seva nova ubicació, promoguda i tramesa per
l’ajuntament,
fins
que
mitjançant
un
text
refós
s’incorporessin una sèrie de prescripcions. El dia 19 de
juliol de 2010 l’Ajuntament interposà davant el Conseller de

Política Territorial i Obres Públiques un recurs d’alçada
contra l’acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de
Girona de suspensió de l’aprovació definitiva de la
modificació del Pla general en els àmbits de l’actual EDAR i
de la seva nova ubicació. Aquest recurs no ha estat resolt en
data d’avui, per la qual cosa s’ha d’entendre desestimat, i,
contra aquest acte presumpte, l’Ajuntament no ha procedit a
instar la seva impugnació. Els serveis tècnics municipals han
redactat
un
text
refós
que
dóna
compliment
a
les
prescripcions fixades per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona. Atès el que disposa el Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, 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 de la modificació del Pla general en els àmbits de
l’actual EDAR i de la seva nova ubicació. 2n.- Trametre
l'esmentat text refós, amb l'acord d'aprovació plenària, a la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, instant la seva
aprovació definitiva 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.”
Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que
aprofitarà per fer dues preguntes relacionades amb aquesta
qüestió; que la primera és que hi ha una subvenció de
l’Agència Catalana de l’Aigua; que hi havia uns terminis per
executar tot el projecte i l’obra; que suposa que aquesta
qüestió no la porten gaire bé i que li agradaria saber una
mica com està això; que vol saber si s’han de comprar o
expropiar els terrenys de la nova depuradora i en quins
terminis es podrà solucionar la qüestió; que amb l’expedient
pròpiament
dit
està
d’acord,
però
que
l’aprofitament
urbanístic que es fa dels terrenys de l’actual depuradora
s’ha projectat una densitat de 100 habitatges per hectàrea
que serà la més alta de la ciutat de Figueres; que creu que
és excessiu; que a l’entorn s’han fet habitatges amb una
densitat de 75 habitatges per hectàrea; que arribar als 100
li sembla que és molt i que per aquesta raó s’abstindrà en
aquesta votació.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que aquesta és una discrepància històrica entre ells i
que tant l’alcalde Armangué com ell estan convençuts de
l’encert d’aquesta línia de treball; que en canvi, el senyor
Solé sempre ha estat convençut del desencert; que pel que fa
a l’altre aspecte estan en una situació d’atzucac i espera

que amb la decisió d’aquest plenari es resolgui perquè aquest
es un expedient que es va iniciar en el govern de l’alcalde
Armangué i que l’estratègia per fer possible la construcció
de la nova estació depuradora passava per un acord entre el
departament de Medi ambient i l’Ajuntament de Figueres; que
per a sorpresa de tots aquest conveni que s’havia signat
entre el departament de medi ambient i la ciutat no va contar
amb el suport del departament de política territorial i que
finalment van haver de demanar la implicació positiva del
conseller Joaquim Nadal que va haver d’intercedir i que amb
ell és amb qui van dissenyar aquesta solució que ara es porta
a consideració en aquest plenari per fer possible recuperar
el temps perdut com a conseqüència del bloqueig que es va
produir en la comissió territorial d’urbanisme; que la
pregunta del senyor Solé és molt oportuna, però que no té una
resposta positiva immediata perquè, a data d’avui, encara no
s’ha pogut procedir a l’expropiació o a la compra-venda de
mutu acord perquè sense planejament aprovat no hi ha cap base
des del punt de vista urbanístic per fer possible aquesta
expropiació de terrenys; que saben el que s’ha de fer; que el
govern de Catalunya comparteix aquest propòsit, però que per
una discrepància de criteri entre dos departaments en el
darrer trimestre de l’any passat s’ha d’esperar fins que
s’aprovi definitivament el pla director del sistema urbà de
Figueres; que això ja es va fer a finals de l’any passat i
que si ara se’n surten amb l’aprovació del text refós i si el
departament de territori i sostenibilitat no hi té cap
problema es podrà desencallar d’una vegada la construcció de
la nova depuradora i començar a fer possible, en primer lloc,
l’adquisició de terrenys a Palol; que això té un efecte
secundari com que s’esperava que l’adquisició d’aquests
terrenys resolgués també altres dèficits en algun equipament
de la ciutat que en aquest moments és molt problemàtic; que
creu que estan fent un pas molt important i que segurament
aquest és un dels temes més estratègics de la sessió plenària
d’avui.
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
divuit membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Canet
Coma, Ollé Sangenís, Besora Causadias, Yécora Romero, Bonany
Pagès, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Mata
Solsona, Carbonell Sabartés, Plujà Fàbregas, Navarro Hurtado,
Llueca Fonollosa,
Casellas Borrell, Borrego Torres i del
Olmo Rivera i Pujulà Comajuan; i abstenir-se el senyor Solé

Soler.
----24. Urbanisme: S’aprova el text refós de la modificació
puntual número 27 del Pla general per regular la producció
d’energia a partir de fonts renovables. 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 de 16 de
març
de
2011,
va
acordar
aprovar
definitivament
la
modificació puntual número 27 del Pla general per regular la
producció d’energia a partir de fonts renovables, promoguda i
tramesa per l’ajuntament, si bé supeditava l’executivitat i
publicació d’aquesta modificació a la presentació d’un text
refós que incorporés una sèrie de prescripcions. Els serveis
tècnics municipals han redactat un text refós que dóna
compliment i adapta les prescripcions fixades per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona, d’acord amb la legalitat
vigent, i dins del règim jurídic i competencial respectiu.
Atès el que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, 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 de la modificació puntual número 27 del Pla general per
regular la producció d’energia a partir de fonts renovables.
2n.- Trametre l'esmentat text refós, amb l'acord d'aprovació
plenària, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona,
instant la seva validació 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.”
----25. Urbanisme: S’aprova provisionalment el document de
modificació del Pla especial urbanístic de definició d’usos i
ordenació de sistema d’equipaments municipals del sector
d’equipaments supramunicipals de Vilatenim. La Presidència
procedeix a la lectura del dictamen següent:
“La Junta de Govern Local, en sessió de 27 de desembre
de 2010, va aprovar inicialment la modificació del Pla
especial urbanístic de definició d’usos i ordenació del
sistema d’equipaments municipals del sector d’equipaments
supramunicipals de Vilatenim, d’iniciativa municipal i
redactat per l’arquitecte municipal, a l’objecte de regular,
separadament, la implantació de l’ús esportiu i modificar
l’article 12 i 13 de la normativa. Una vegada sotmès a
informació pública i sol·licitats els informes sectorials

corresponents, s’ha plantejat, mitjançant escrit registrat
d’entrada núm. 3873, de 28 de febrer d’enguany, un escrit
d’al·legacions per part Montserrat Álvarez Hidalgo, en el que
assenyala possibles disfuncions en relació amb la implantació
de l’equipament escolar, respecte dels paràmetres dels les
dues finques resultants de la separació o segregació de la
finca, als efectes de la implantació separada dels usos
educatius i dels usos esportius, motiu pel qual, d’acord amb
el document adjunt, redactat per l’arquitecte municipal,
s’incorporen les precisions i esmenes,
necessàries, atès
que, parcialment, resulta justificat atendre les al·legacions
plantejades per la Sra. Montserrat Álvarez Hidalgo. Per
l’anterior, i atès el que disposa el Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament
Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Estimar parcialment
les al·legacions plantejades en l’escrit registrat d’entrada
núm. 3873, de 28 de febrer d’enguany, per part Montserrat
Álvarez Hidalgo, en relació amb els paràmetres de la finca
resultant de la separació o segregació de la finca als
efectes de la implantació separada dels usos educatius i dels
usos
esportius,
d’acord
els
criteris
assenyalats
per
l’arquitecte municipal, i que es recullen al document que es
proposa per a la seva aprovació provisional. 2n.- Aprovar
provisionalment el document adjunt, de modificació del Pla
especial urbanístic de definició d’usos i ordenació del
sistema d’equipaments municipals del sector d’equipaments
supramunicipals de Vilatenim, a l’objecte de regular,
separadament, la implantació de l’ús esportiu i l’ús
educatiu. 3r.- Trametre l'expedient i la modificació aprovada
a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, instant la
seva aprovació definitiva i publicació. 4rt.- Facultar
l'alcaldia presidència per a l'adopció de tants
actes i
gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors.”
Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu
que el grup socialista s’abstindrà en aquest punt d’acord amb
la coherència que han mantingut en els afers relacionats amb
l’escola Montessori.
A continuació, després de la intervenció esmentada, se
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els
setze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Canet
Coma, Ollé Sangenís, Besora Causadias, Yécora Romero, Bonany
Pagès, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Mata

Solsona, Carbonell Sabartés, Plujà Fàbregas, Borrego Torres i
del Olmo Rivera, Pujulà Comajuan i Solé Soler; i abstenir-se,
els membres de l’Ajuntament següents: Navarro Hurtado, Llueca
Fonollosa i Casellas Borrell.
----26.
Ordenances
municipals:
S’aprova
el
canvi
en
l’estructura de tarifes proposat relatives al servei urbà de
taxi per a l’any 2011. El senyor Yécora Romero procedeix a la
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per
unanimitat:
“Vist que el Ple Municipal en sessió de data 3-03-2011
va adoptar, entre altres, l'acord següent: "1.-Estimar el
recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Balastegui Rubio
com a president de l’Associació Taxis Figueres, amb escrit
enregistrat d’entrada núm. 3100 de data 16-02-2011, contra
l'acord del Ple de data 3-02-2011 pel qual s'aprovava
l'estructura de tarifes, amb l'IVA inclòs,
relatives al
servei urbà de taxi per a l'any 2011, i per tant deixar sense
efecte l'esmentat acord. 2.-Aprovar l'estructura de tarifes,
amb l'IVA inclòs,
relatives al servei urbà de taxi per a
l'any 2011 i que són les següents:
CONCEPTE
Tarifa 1 (Laborables de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i
festius)
Baixada de bandera......................7,41 €
Km recorregut...........................1,55 €
Hora d’espera..........................21’79 €
Tarifa 2 (Laborables de 8 a 20 hores)
Baixada de bandera......................7,41 €
Km recorregut...........................1,44 €
Hora d’espera..........................20,75 €
Suplements:
Sortida estació.........................1,14 €
Avís telefònic..........................1,66 €
Maletes superiors a 55x35x35............1,04 €
Animals domèstics.......................3,47 €
Festes locals (3/05 i 29/06)............1,97 €
Vist que novament l'Associació Taxis Figueres, amb escrit
enregistrat d’entrada núm. 6123 en data 28-03-2011, comunica
que l'enginyer en cap de l'estació d'ITV de Celrà els ha
informat que les tarifes són correctes però que s'han
d'estructurar tal com adjunten en full annex, per la qual
cosa demanen que s'aprovin amb l'estructura proposada. Atès
el que disposen el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel
qual s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització

dels preus i les tarifes que regula el Decret 149/1988, de 28
d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats
i comunicats, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, la Comissió informativa de l’àrea de serveis
urbans, mobilitat i seguretat proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels acords següents: 1.- Aprovar el canvi en
l'estructura de tarifes proposat, amb l'IVA inclòs, relatives
al servei urbà de taxi per a l'any 2011, i per tant
les
esmentades tarifes són les següents:
CONCEPTE
Tarifa 1 (Laborables de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i
festius)
Baixada de bandera......................6,20 €
Mínim de percepció......................7,41 €
Km recorregut...........................1,55 €
Hora d’espera..........................21’79 €
Tarifa 2 (Laborables de 8 a 20 hores)
Baixada de bandera......................5,00 €
Mínim de percepció......................7,41 €
Km recorregut...........................1,44 €
Hora d’espera..........................20,75 €
Suplements:
Sortida estació.........................1,14 €
Avís telefònic..........................1,66 €
Maletes superiors a 55x35x35............1,04 €
Animals domèstics.......................3,47 €
Festes locals (3/05 i 29/06)............1,97 €
2.- Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de
Catalunya de conformitat amb el que disposa l'article 2.2 del
Decret 339/2001, de 18 de desembre,
amunt esmentat. 3.Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors.”
----27. Guàrdia Urbana: S’aprova inicialment la revisió el
Document Bàsic, del Manual d’Actuació Bàsic, dels Annexes
Generals i del Programa d’Implantació i Manteniment del Pla
de Protecció Civil de Figueres. El senyor Yécora Romero
procedeix a la lectura del dictamen següent:
“Vist que els Serveis Territorials del Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, amb
escrit enregistrat d'entrada amb el núm. 5991 de data 13 de
març de 2009, varen adjuntar, entre altres, el quadre resum
dels manuals d'actuació del Pla de Protecció Civil del

municipi de Figueres, en el qual consta la data de la seva
homologació i revisió, i que és el següent:
"...
manual
manual
manual
manual
manual
manual

d'actuació
d'actuació
d'actuació
d'actuació
d'actuació
d'actuació

BÀSIC
TRANSCAT
INUNCAT
SISMICAT
NEUCAT
PLASEQCAT

HOMOLOGAT
5/07/2006
5/07/2006
5/07/2006
19/02/2009
19/02/2009
PENDENT

REVISIÓ
2010
2010
2010
2013
2013

..."
Vist que per acord del Ple de data de data 2-12-2010 es va
acordar crear la Comissió Municipal de Protecció Civil, així
com es van designar als seus components i, entre aquests,
l'alcalde com a president de la Comissió, el qual per decret
de data 8-03-2011 va acordar delegar la seva presidència en
el Sr. José Luis Yécora Romero segon tinent d'alcalde i
regidor director de l’Àrea de Mobilitat i Seguretat. Vist que
la Comissió Municipal de Protecció Civil, en la reunió de
data 22-03-2011, ha informat favorablement la revisió del
Document Bàsic, del Manual d'Actuació Bàsic, dels Annexes
Generals, i del Programa d'Implantació i Manteniment del Pla
de Protecció Civil de Figueres. Atès el que el que disposen
el Decret 210/1999, de 27 juliol, pel qual s’estableix
l’estructura del contingut
dels plans
de protecció civil
municipals, per a la seva elaboració i homologació (DOGC de
4 d’agost), la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció
civil de Catalunya (DOGC de 29 de maig) amb les seves
modificacions posteriors, i la resta de la normativa vigent,
la Comissió informativa de l’àrea de serveis urbans,
mobilitat i seguretat proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels acords següents: 1.-Aprovar inicialment
la
revisió del Document Bàsic, del Manual d'Actuació Bàsic, dels
Annexes Generals, i del Programa d'Implantació i Manteniment
del Pla de Protecció Civil de Figueres, i sotmetre’ls a
informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar
al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de
comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de la
corporació, i a ser possible a la seu electrònica i/o a la
plana web municipal, pel termini de vint dies hàbils per a
la formulació de reclamacions i al·legacions. En cas de no
presentar-se cap reclamació o al·legació l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu. 2.-Sol·licitar a la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya l’homologació relativa a la
revisió dels esmentats documents, manuals i annexes del Pla

de Protecció Civil de Figueres. 3.-Trametre
les quatre
còpies dels esmentats documents, manuals i annexes, del Pla
de Protecció Civil de Figueres, als Serveis Territorials
d'Interior a Girona per la seva tramitació. 4.-Facultar
l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
Seguidament, intervé la Presidència que diu que vol
felicitar el senyor Yécora per la feina feta; que aquest és
un instrument important per garantir la protecció civil de la
ciutadania,
per
emprendre
amb
encert
iniciatives
extraordinàries o situacions extraordinàries com pot ser un
context de nevades o un context de dificultat extraordinària
i que insta els grups, ja que es procedeix a la aprovació
inicial de la revisió d’aquest document bàsic, a que es facin
les aportacions que es considerin oportunes després de la
lectura atenta del document.
A continuació, després de la intervenció esmentada, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----28. Serveis municipals: S’aprova definitivament el
document titulat “Conveni regulador del traspàs al Consorci
de Benestar Social de l’Alt Empordà dels Serveis socials
gestionats
pel
Consell
Comarcal
de
l’Alt
Empordà,
l’Ajuntament de Figueres i de Roses”. La senyora Bonany Pagès
procedeix a la lectura del dictamen següent:
“I. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 3 de
febrer de 2011, va acordar aprovar inicialment el document
titulat “Conveni regulador del traspàs al Consorci de
Benestar Social de l´Alt Empordà dels Serveis Socials
gestionats
pel
Consell
Comarcal
de
l´Alt
Empordà,
l´Ajuntament de Figueres i de Roses”. Durant el termini
d’audiència dels interessats en l’expedient s’han presentat
les 13 al·legacions següents: 1. Presentada per Elisabet
Lázaro Carreras, registrada d’entrada el dia 15 de febrer de
2011 amb el número 2991. 2. Presentada per Virginia Pérez
Riedweg, registrada d’entrada el dia 15 de febrer de 2011 amb
el número 2992. 3. Presentada per Josep Rovira Fàbrega,
registrada d’entrada el dia 15 de febrer de 2011 amb el
número 2993. 4. Presentada per Zoa Molons de San Román,
registrada d’entrada el dia 15 de febrer de 2011 amb el
número 2994. 5. Presentada per Ana Ruiz Antón, registrada
d’entrada el dia 15 de febrer de 2011 amb el número 2995. 6.
Presentada
per
Joana
Bassagañas
Fortunet,
registrada
d’entrada el dia 15 de febrer de 2011 amb el número 2996. 7.

Presentada
per
Francisca
Lloveras
Benaset,
registrada
d’entrada el dia 15 de febrer de 2011 amb el número 2997. 8.
Presentada per Maria Carme Illamola Carós, registrada
d’entrada el dia 15 de febrer de 2011 amb el número 2998. 9.
Presentada per Margarita Custey Malé, registrada d’entrada el
dia 15 de febrer de 2011 amb el número 2999. 10. Presentada
per Dolors Brugat Perals, registrada d’entrada el dia 15 de
febrer de 2011 amb el número 3001. 11. Presentada per Carmen
Vicente Arbelaiz, registrada d’entrada el dia 15 de febrer de
2011 amb el número 3002. 12. Presentada per Fidel Villabrible
Villabrille, president del Comitè d’Empresa, i per Manuel
Pérez Mesas, vicepresident de la Junta de Personal,
registrada d’entrada el dia 16 de febrer de 2011 amb el
número 3102. 13. Presentada per Carme Noguera Pérez,
registrada d’entrada el dia 16 de febrer de 2011 amb el
número 3051. II. Per resoldre les al·legacions s’ha de partir
dels següents plantejaments: L’article 191 del Reglament de
personal al servei de les entitats locals que va ser aprovat
pel decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de
juliol,
permet que les entitats públiques dependents dels
ens locals tinguin la seva pròpia funció pública i que
s’integrin en la seva plantilla i en la relació de llocs de
treball funcionaris de les administracions matriu. Així,
estaria conforme amb la normativa vigent que el Consorci de
Benestar Social de l’Alt Empordà tingués la seva pròpia
funció pública i que en ella s’integressin empleats públics
procedents del Consell comarcal de l’Alt Empordà, de
l’Ajuntament de Figueres i de l’Ajuntament de Roses. En
aquest sentit dels articles 17 i 18 dels estatuts del
Consorci es desprèn que aquest pot tenir funció pública
pròpia. No obstant, res no impedeix que personal integrant de
la funció pública pròpia de les administracions consorciades
sigui adscrit al Consorci tal com s’expressa l’article 17.2
dels Estatuts del Consorci. Així, segons la naturalesa de la
relació jurídica que vinculi al personal amb el Consorci
aquell es pot classificar en: a) Funcionaris de carrera amb
els subtipus següents: a.1) Funcionaris propis del Consorci.
a.2) Funcionaris adscrits o cedits pel Consell comarcal de
l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres i l’Ajuntament de
Roses (administracions matrius). a.3) Funcionaris incorporats
per aplicació de les previsions normatives sobre mobilitat.
b) Personal interí, sotmès a dret administratiu i nomenat:
b.1) Per cobrir places vacants fins a la provisió definitiva
per funcionaris de carrera. b.2) Per a la realització de
programes
estrictament
temporals.
b.3)
Per
substituir

funcionaris amb dret de reserva de plaça i destinació. b.4)
Per atendre excés o acumulació de feines per un termini màxim
de 6 mesos dins d’un període de 12 mesos. c) Personal
laboral: c.1) De caràcter fix o indefinit. c.2) De caràcter
temporal
o
no
permanent
d’acord
amb
les
tipologies
contractuals previstes a la legislació. d) Personal eventual
nomenat: d.1) Per realitzar funcions de confiança o
d’assessorament especial. d.2)Per exercir llocs de treball de
caràcter
directiu.
III.
Les
primeres
12
al·legacions
plantegen
totes
bàsicament
les
mateixes
peticions.
L’estimació d’aquestes té caràcter discrecional per a
l’Ajuntament. Per tot això es poden acceptar amb l’abast que
consta en el conveni a què es refereix el punt tercer de la
part dispositiva d’aquest dictamen. IV. L’al·legació número
13 presentada per Carme Noguera Pérez planteja les següents
qüestions: a)Que segons la fitxa descriptiva del lloc de
treball desenvolupa les tasques de coordinadora del Servei de
Cooperació i Immigració. b) Que la distinció que estableix el
conveni aprovat inicialment entre el personal cedit i el
transferit únicament són dues fases d’un únic procés de
transferència, constituint la primera fase la cessió, tal com
està definida en el conveni, i la transferència la segona
fase, que es produirà un cop el CBSAE aprovi el pacte de
condicions de treball en què els funcionaris cedits són
absorbits de forma permanent pel CBSAE. c) Que la cessió de
treballadors està prohibida per la llei. d) Que es barregen
les figures contemplades en els articles 81.3 i 88 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic. e) Que ha de restar integrada a la plantilla
municipal de l’Ajuntament de Figueres, atès que la fitxa del
lloc de treball estableix com a funcions atribuïdes a aquest
la cooperació al desenvolupament, la participació ciutadana i
la immigració. f) Que en el període de 4 anys tot el personal
cedit passarà a ser personal transferit i s’integrarà com a
propi en la plantilla del CBSAE. g) Que la cooperació al
desenvolupament i la participació ciutadana no formen part
dels serveis transferits al CBSAE. h) Que l’àmbit de
cooperació no forma part de la cartera de serveis que
estipula la Llei general de serveis socials. i) Que cal
establir un conveni entre l’Ajuntament i el CBSAE en el que
s’estableixi una dedicació temporal de l’al·legant d’un 60% a
polítiques de cooperació i un 40% a polítiques d’immigració.
j) Que sol·licita que es realitzi un tràmit d’audiència. k)
Que no vol perdre els drets que com a funcionària de
l’Ajuntament té reconeguts. l) Que no té garanties en el

procés de cessió i transferència en el conveni aprovat
inicialment i que demana restar a l’Ajuntament de Figueres no
donant la conformitat a una cessió/transferència al CBSAE.
Aquesta al·legació es pot desestimar en base a la motivació
següent: En la fitxa descriptiva del lloc de treball que
ocupa l’al·legant totes les funcions fan referència únicament
i exclusivament a aspectes relacionats amb la immigració i
cap relacionada amb el desenvolupament i la participació
ciutadana. La distinció entre personal cedit i personal
transferit no són dues fases d’un únic procés. Es tracta de
dos situacions diferents. La cessió, que és obligatòria per
al personal funcionari tècnic adscrit als Serveis Socials en
virtut de que l’Ajuntament traspassa aquests serveis al
CBSAE, i en la que el personal cedit continua integrat en la
plantilla i en la relació de llocs de treball de l’Ajuntament
i cobra d’aquest les seves retribucions. La transferència,
tanmateix, que depèn únicament i exclusivament de la voluntat
unilateral del personal comporta que aquest s’integra en la
plantilla i en la relació de llocs de treball del CBSAE i
cobra d’aquest les seves retribucions. La normativa laboral
sí que prohibeix la cessió de treballadors, però l’al·legant
no està sotmesa a la normativa laboral sinó a la normativa
sobre funció pública. Els articles 81 i 88 de la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
regulen supòsits diferents, ja que el 81 regula la mobilitat
dins d’una mateixa administració mentre que el 88 regula la
situació de serveis en altres administracions públiques. Que
no és cert que segons el conveni aprovat inicialment tot el
personal
cedit
passarà
a
ser
personal
transferit
i
s’integrarà com a propi en la plantilla del CBSAE, ja que la
possibilitat de transferència depèn únicament i exclusivament
de la voluntat dels funcionaris interessats. Estar integrat
en
la
plantilla
de
l’Ajuntament
depèn
únicament
i
exclusivament de la voluntat unilateral del personal. El
personal cedit prestarà les seves funcions
en el CBSAE en
haver assumit aquest la prestació dels serveis socials. Però
per a que es produeixi la transferència del personal a aquest
cal
que
l’interessat
manifesti
expressament
la
seva
conformitat. No procedeix la formalització d’un conveni entre
l’Ajuntament i el CBSAE segons el qual l’al·legant tingui un
dedicació temporal d’un 60% a polítiques de cooperació i d’un
40% a polítiques d’immigració. Les funcions que es descriuen
en la fitxa del lloc de treball que ocupa l’al·legant, tal
com ja s’ha dit anteriorment, únicament es refereixen a
funcions relacionades amb la immigració. Si l’al·legant ha

realitzat funcions relacionades amb altres matèries ha estat
de manera esporàdica. Ja s’ha donat un tràmit d’audiència a
tots
els
interessats
en
l’expedient.
Precisament
les
al·legacions han estat presentades durant l’esmentat tràmit.
Cap dels interessats perd els seus drets com a funcionaris de
l’Ajuntament, ja que com s’ha dit anteriorment durant la
cessió realitza les funcions per al CBSAE, però els drets són
els que es tenen com a personal de l’Ajuntament de Figueres.
La transferència al CBSAE depèn únicament i exclusivament de
la voluntat de l’interessat. Els drets dels interessats estan
totalment garantits en el procediment que regula el conveni
aprovat inicialment. Per tot això, vist el que disposen la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim
local, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya que va ser aprovat pel Decret legislatiu de la
Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, el Reglament
de personal al servei de les entitats locals que va ser
aprovat pel decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990,
de 30 de juliol, la Llei de la Generalitat de Catalunya
12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, i la resta de la
normativa vigent, Comissió Informativa de l’àrea de serveis a
les persones i de processos estratègics proposa que s’adoptin
els acords següents: Primer. Estimar les 12 al·legacions
relacionades més amunt amb l’abast que es desprèn del conveni
a què es refereix el punt tercer de la part dispositiva
d’aquest dictamen. Segon. Desestimar íntegrament l’al·legació
presentada
per
Carme
Noguera
Pérez.
Tercer.
Aprovar
definitivament el document adjunt titulat “Conveni regulador
del traspàs al Consorci de Benestar Social de l´Alt Empordà
dels Serveis Socials gestionats pel Consell Comarcal de l´Alt
Empordà, l´Ajuntament de Figueres i de Roses”. Quart.
Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i
gestions que calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu
que el grup socialista s’abstindrà tot i estar d’acord amb el
document que avui s’aprova, però que no poden votar atès que
en primera instància després d’aquest llarg període que va
durar tota la tramitació va ser una llàstima que es creés
aquesta situació de pànic i d’inquietud en els treballadors
municipals com es va presenciar en el ple del mes de març;
que alhora es van iniciar una sèrie de moviments de queixa;
que pensen que en primera instància en l’aprovació inicial es
podria haver recollit una part de les reivindicacions dels
treballadors municipals i es podrien pogut estalviar els
moments de tensió viscuts en el passat plenari i que per

tant, tot i estar d’acord amb el fons del conveni,
s’abstindran.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que han estat ateses positivament la immensa majoria de
les al·legacions, excepte en una situació molt puntual en que
hi ha una discrepància més de fons; que és legítima; que
s’haurà de veure com es resol finalment; que l’important és
que l’instrument de mancomunar serveis com és el consorci de
serveis socials arriba al final de la seva llarguíssima i
bastíssima tramitació; que l’Ajuntament de Roses, no absent
de dificultats, també ha culminat amb encert aquesta
tramitació; que el Consell Comarcal també ho ha fet i que
l’Ajuntament de Figueres també; que agraeix la regidora
Bonany la feina feta i que amb això es tanca un dels temes i
un dels objectius que s’havien fixat en aquest mandat
municipal.
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
setze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Canet
Coma, Ollé Sangenís, Besora Causadias, Yécora Romero, Bonany
Pagès, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Mata
Solsona, Carbonell Sabartés, Plujà Fàbregas, Borrego Torres i
del Olmo Rivera, Pujulà Comajuan i Solé Soler; i abstenir-se,
els membres de l’Ajuntament següents: Navarro Hurtado, Llueca
Fonollosa i Casellas Borrell.
----29. Ordenances municipals: S’aprova inicialment la
modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal. La
senyora Milán Peñalver procedeix a la lectura del dictamen
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Vist
que es considera adient modificar el Reglament
del Consell Escolar Municipal, i que per aquest motiu es va
designar la comissió d’estudi encarregada de redactar el text
de l’esmentada norma, la qual ha aprovat el text
que
s'adjunta. Atès el que el que disposen els articles 52, 178 i
237 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, els articles 60 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, la Llei 26/2010, del 3
d’agost,
de
règim
jurídic
i
de
procediment
de
les
administracions publiques de Catalunya, i la resta de la
normativa vigent, la Comissió informativa de l’àrea de
serveis a les persones i de processos estratègics proposa al

Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 1.Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell
Escolar
Municipal,
i
sotmetre’l
a
informació
pública
mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial
de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de comunicació escrita
diària, al tauler d’anuncis de la corporació, i a ser
possible a la seu electrònica i/o a la plana web municipal,
pel termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de
reclamacions i al·legacions. Així com concedir audiència als
serveis territorials del Departament d'Ensenyament també pel
termini de trenta dies hàbils. En cas de no presentar-se cap
reclamació
o
al·legació
l’acord
d’aprovació
inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat de l’adopció d’un nou
acord. 2.- Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de
tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels
acords anteriors.”
----30. Serveis municipals: Es sol·licita a Dipsalut prendre
part en el programa Pt06 de suport a la gestió del risc
derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió
municipal. El senyor Ferrer Sala procedeix a la lectura del
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Vist que el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines
d'ús públic, va establir l'obligatorietat
d'elaborar i
implementar un programa d'autocontrol per garantir la
salubritat d’aquests espais públics. Vist que Dipsalut,
organisme de salut pública de la Diputació de Girona, ofereix
als ajuntaments el programa Pt06 de suport a la gestió del
risc derivat de les piscines d'ús públic de titularitat i/o
gestió municipal i que aquest programa de servei directe està
finançat íntegrament per Dipsalut, i és gratuït per als
ajuntaments. Vist l'informe del Sr. Joaquim Rodríguez, del
Servei d'Esports de l'Ajuntament de Figueres, on exposa la
conveniència de sol·licitar prendre part en el programa Pt06
que ofereix el Dipsalut, la Comissió Informativa de l’àrea de
serveis a les persones i de processos estratègics proposa que
s’adoptin els acords següents: 1r.- Sol·licitar a Dipsalut,
organisme de salut pública de la Diputació de Girona, prendre
part en el programa Pt06 de suport a la gestió del risc
derivat de les piscines d'ús públic
de titularitat
i/o
gestió municipal.”

----31. Cultura: S’aprova un conveni de col·laboració amb
Girona Art Contemporani. El senyor Canet Coma procedeix a la
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per
unanimitat:
“Atès
que
hi
ha
la
voluntat
política
d’ajudar
econòmicament a GIRONA ART CONTEMPORANI per a la realització
de projectes artístics d’art contemporani a Figueres. Vist
que l’Ajuntament de Figueres vol que a Figueres hi hagi més
activitat
cultural
i
artística
relacionada
amb
l’art
contemporani.
En
Pep
Canaleta
ha
realitzat
nombrosos
projectes a la nostra ciutat. Atès que tots aquests projectes
han estat de molta qualitat, i per això ha demostrat la seva
qualitat professional i artística, i per això, es vol
col·laborar econòmicament als seus projectes amb 2.000 euros
per ajudar en la seva producció.
Atès que signarà el
contracte el senyor Josep Canaleta, en representació de
GIRONA ART CONTEMPORANI. Que s’adjunta un conveni de
col·laboració on s’esmenta que l’Ajuntament donarà una
subvenció de 2.000 €, que han d’anar carregats a la partida
10.06.33021.48
Entitats
Sense
Conveni.
En
base
als
antecedents exposats, i vist l’informe del cap de l’àrea de
cultura, la comissió informativa de l’àrea de serveis a les
persones
i
processos
estratègics
proposa
al
Ple
de
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 1r. Aprovar el
conveni adjunt a l’expedient i que recull la col·laboració de
l’Ajuntament de Figueres amb Girona Art Contemporani,
mitjançant l’atorgament d’un ajut de dos mil (2000) euros per
l’exercici 2011 i 2012.. 2n. Autoritzar la signatura del
conveni esmentat. 3r. Facultar l’Alcaldia-Presidència per a
la realització de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors.”
----32. Fires i festes: S’aprova un conveni de col·laboració
amb l’entitat Zeta organitzadora del Festival Ingràvid. El
senyor Canet Coma procedeix a la lectura del dictamen següent
el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“L’entitat ZETA realitza ha realitzat el Festival
INGRÀVID a la ciutat de Figueres des de l’any 2009. Aquest
festival treballa en l’àmbit de la cultura i l’art
contemporani, específicament en el camp de les arts visuals.
INGRÀVID
compte
amb
artistes
tant
nacionals
com
internacionals, així com agents culturals de la nostra
ciutat. Atès que hi ha voluntat política de signar un conveni
pels anys 2011 i 2012 per tal de regular una subvenció de
15.000 euros a l’entitat ZETA en concepte de realització del

festival INGRAVID. Vist que l’Ajuntament proposarà a les
empreses
i
establiments
comercials
de
la
ciutat
la
possibilitat d’esponsoritzar la present activitat. Aquestes
empreses disposaran d’inserció de la seva imatge corporativa
en els materials de difusió i promoció realitzats per
difondre l’activitat. En base als antecedents exposats, i
vist l’informe del cap de l’àrea de cultura,
la comissió
informativa de l’àrea de serveis a les persones i processos
estratègics proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
acords següents: 1r. Aprovar el conveni adjunt a l’expedient
i que recull la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres amb
l’entitat
ZETA,
organitzadora
del
Festival
Ingràvid,
mitjançant l’atorgament d’un ajut de quinze mil (15000)
euros pels exercicis 2011 i 2012. 2n. Autoritzar la signatura
del conveni esmentat. 3r. Facultar l’Alcaldia-Presidència per
a la realització de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors.”
----A
continuació,
essent
Presidència suspèn la sessió.

les

vint-i-una

hores,

la

----Seguidament, a les vint-i-una hores i tretze minuts, es
reprèn la sessió amb l’absència del senyor Pujulà Comajuan i
la presència dels membres de l’Ajuntament en Ple que hi eren
presents en el moment de la suspensió de la sessió.
----33.
Aportacions
i
subvencions:
Es
sol·licita
a
sol·licitar a la Diputació de Girona l’aprovació d’un conveni
global per a subvencionar les activitats esportives de l’any
2011. El senyor Ferrer Sala procedeix a la lectura del
dictamen següent:
“Vist que la Diputació de Girona dona la possibilitat
als ajuntaments d'optar a un conveni global per a les
activitats esportives, i així evitar la repetició del tràmit
de sol·licitud de subvenció al llarg de l'exercici econòmic.
Vist l'informe del Sr. Joaquim Rodríguez, del Servei
d'Esports de l'Ajuntament de Figueres, on exposa la
conveniència de sol·licitar
l'aprovació d'un conveni per a
les activitats esportives amb la Diputació de Girona per
l'any 2011, la Comissió Informativa de l’àrea de serveis a
les persones i de processos estratègics proposa que s’adoptin
els acords següents:
1r.- Sol·licitar a la Diputació de
Girona l'aprovació d'un conveni
global amb l'Ajuntament de
Figueres per a subvencionar
les activitats esportives de
l'any 2011.”

---- Durant la intervenció del senyor Ferrer Sala, a les
vint-i-una hores i catorze minuts, compareix el senyor Pujulà
Comajuan que es reincorpora a la sessió.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar,
per unanimitat, el dictamen abans transcrit.
----34. Ordenances municipals: S’aprova inicialment el
Reglament que regula els graffitis i les pintades a la via
pública. La senyora Mata Solsona procedeix a la lectura del
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Vist que l’Alcaldia Presidència en data de 19 de gener
de 2011 va crear la comissió d’estudi encarregada de redactar
el Reglament que regula els graffitis i les pintades a la via
pública. Atès que l’esmentada comissió es va reunir el dia 14
de març de 2011. Vist el que disposen els articles 52, 178 i
237 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya, els articles 60 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, la Llei 26/2010, de 3
d’agost,
de
règim
jurídic
i
de
procediment
de
les
administracions públiques de Catalunya i la resta de la
normativa vigent, la Comissió Informativa de l’àrea de
serveis a les persones i de processos estratègics proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 1r.
Aprovar inicialment el Reglament que regula els graffitis i
les pintades a la via pública i sotmetre’l a informació
pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí
Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC), al tauler d’anuncis de la
corporació i, a ser possible, a la seu electrònica i(o a la
plana web municipal, pel termini de trenta dies hàbils, per a
la formulació de reclamacions i al·legacions. 2n. Facultar
l’Alcaldia Presidència per dur a terme tants actes i gestions
com calgui per a l’execució de l’acord anterior.”
---35. Automòbils: S’autoritza la despesa per a la compra
d’un vehicle. La senyora Mata Solsona procedeix a la lectura
del dictamen següent:
“Vist l’acord del Ple Municipal del dia 2 d’octubre de
2008 en el qual s’hi aprovava definitivament el Servei de
Mobilitat de les Associacions. Atès que per a portar a terme
aquest servei es necessita l’ús d’un vehicle. Vist l’informe

del coordinador de Joventut que s’adjunta en el qual s’hi
motiva la compra d’un vehicle tipus furgoneta per un import
de 14.160 euros per atendre les necessitats del Servei de
Mobilitat de les Associacions. Vist que l’oferta de Visiocom
minubus, SL, es considera adequada per a cobrir aquestes
necessitats. Es per tot això que la Comissió Informativa de
l’àrea de Serveis a les Persones i Processos estratègics
proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti els acords següent:
1r. Autoritzar la despesa de 14.160 euros per la compra del
vehicle que es descriu a l’informe i pressupost adjunts amb
càrrec a la partida 11 17 340 632. 2n. Facultar l’Alcaldia
Presidència per dur a terme tants actes i gestions com
calguin per l’execució de l’acord anterior.”
Seguidament, intervé la senyora Navarro Hurtado que diu
que, tal i com ha dit la regidora Mata, és cert que s’ha
donat un molt bon ús a aquestes furgonetes i que fan molt bon
servei a moltes entitats; que algunes vegades hi ha hagut
problemes per poder deixar les furgonetes, però que ja se
sabia amb molta antelació que el contracte de renting s’havia
d’acabar; que el secretari general ha manifestat en el seu
informe
que
no
existeix
cap
tipus
de
consignació
pressupostària; que consideren que això hauria d’estar
previst fa mesos i que pel que fa al fons si que hi estan
d’acord, que sí que es necessita la furgoneta, que sí que es
necessita prestar el servei, però que no estan d’acord pel
que fa a la forma.
A continuació, fa ús de la paraula el secretari general
de la corporació que diu que no ha dit res en aquest
expedient.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que la
senyora Navarro es referia a l’interventor municipal i no al
secretari.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler
que diu que per la mateixa raó s’abstindrà en aquest tema;
que és cert que hi ha una partida prevista al pressupost de
24.000 euros per a la realització d’aquesta compra, però que
és una partida que va vinculada a una partida d’ingressos amb
el nom de “Subvencions sponsors vehicles de joventut” també
per import de 24.000 euros; que aquesta partida d’ingressos
havia de ser que els anunciants sufraguessin aquesta despesa
i que resulta que, al menys fins al moment, no hi ha hagut
cap ingrés al respecte; que la partida d’ingressos, segons
l’informe d’intervenció, no s’ha acomplert i que legalment no
existeix consignació pressupostària per realitzar la despesa

i que s’abstindrà perquè si que el fons és correcte, però que
la situació normativa legal no és la més correcta.
Seguidament, intervé la senyora Mata Solsona que diu
que, tal com exposen la regidora Navarro i el regidor Solé,
en aquests moments encara no hi ha uns ingressos garantits
per sufragar aquesta despesa com tampoc no n’hi ha per a bona
part dels ingressos que estan previstos en el pressupost
anual; que el termini per recaptar els ingressos previstos en
el pressupost no és a dia 7 d’abril, si no a dia 31 de gener
i, per tant, d’aquí a que acabi l’any; que pensa que seria
una penalització molt lamentable que avui es deixessés de fer
aquesta compra; que amb 14.000 euros s’està donant un gran
servei a les associacions de la ciutat; que és cert que
aquesta despesa podria estar coberta; que fins a la data
encara no hi ha hagut la possibilitat d’aconseguir aquests
patrocinadors o aquests ingressos, però que no s’ha de
descartar que d’aquí a finals d’any es puguin aconseguir i
que en el cas eventual que això no fos així pensa que un
servei tan rendible no mereixeria aquesta penalització; que
aquest és un dels pocs serveis de la ciutat que s’ha finançat
al 100% i que pensa que l’àrea de joventut no mereixeria ser
castigada per la teoria.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els
quinze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Canet
Coma, Ollé Sangenís, Besora Causadias, Yécora Romero, Bonany
Pagès, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Mata
Solsona, Carbonell Sabartés, Plujà Fàbregas, Borrego Torres i
del Olmo Rivera i Pujulà Comajuan; i abstenir-se, els quatre
membres de l’Ajuntament següents: Navarro Hurtado, Llueca
Fonollosa, Casellas Borrell i Solé Soler.
----36. Vies públiques: S’aprova un conveni de col·laboració
empresarial per donar suport en forma de donació per al
finançament del Projecte Escultòric Sant Jordi i el Drac. El
senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura del dictamen
següent:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Figueres ha aprovat,
en sessió de 7 d’octubre de 2010, el projecte escultòric Sant
Jordi i el Drac, a la plaça de Catalunya. Aquest projecte té
un pressupost que inclou l’IVA de 91.800 euros. Atès que les
següents empreses volen fer una col·laboració econòmica,
equiparada en el que calgui, en forma de donació, com a

programa de col·laboració empresarial en activitats d'interès
general.
ANCODUR SA
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PETREM DISTRIBUCIÓ S.A.
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FISERSA ECOSERVEIS SA
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CERAS ROURA, S.A.
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Atès que l’Ajuntament destinarà la quantitat que vulguin fer
efectiva a l’execució del projecte escultòric esmentat. Tot
això en concepte de col·laboració empresarial en activitats
d'interès general, de conformitat amb el que estableix la
legislació vigent i de conformitat amb el Reglament per al
desenvolupament d'actuacions i programes de patrocini i
mecenatge de l'Ajuntament de Figueres. Atès que per tal de
formalitzar la col·laboració econòmica, l’Ajuntament de
Figueres signarà un conveni amb cada empresa per la quantitat
que
vulguin
donar.
En
l’aprovació
d’aquest
conveni
l'Ajuntament de Figueres autoritza a fer pública la
participació de l'entitat col·laboradora. Tot l'anterior en
aplicació del que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i
els incentius fiscals al mecenatge, règim fiscal que resulta
aplicable als donatius d’aquesta naturalesa en favor de
l’Ajuntament de Figueres i d’acord amb l'establert al
Reglament per al desenvolupament d'actuacions i programes de
patrocini i mecenatge de l'Ajuntament de Figueres aprovat per
l'Ajuntament Ple en sessió de 20 d'octubre de 1995 (publicat
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província, núm. 26, del
dia 17 de febrer de 1996). En base als antecedents exposats,
i vist l’informe del cap de l’Àrea de Cultura, la comissió
informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones i Processos
Estratègics proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
acords següents: 1r. Aprovar els convenis de col·laboració
empresarial
amb
activitats
d’interès
general
entre
l’Ajuntament de Figueres amb CIF núm. P1707200J i amb les
entitats relacionades tot seguit, per donar suport, en forma
de donació, pel finançament del Projecte Escultòric Sant
Jordi i el Drac:
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B17360157
SERSA, SERVEIS SOCIALS, SCCL
F17138736
GRS ARC LOCAL SL
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2n. Facultar l’Alcaldia-Presidència per a la realització de
la signatura i de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució de l'acord anterior.”
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Llueca
Fonollosa que diu que el vot del grup socialista serà, en
coherència amb les anteriors votacions relacionades amb
aquest tema, un vot contrari; que vol argumentar una mica el
sentit del vot situant l’audiència que ha sobreviscut a la
pausa en el context i des del màxim respecte a l’artista que
està creant en aquests moments l’escultura; que en aquests
moments de crisi en la qual ni tan sols es pot tenir el
compromís del govern per tal de presentar l’estat de comptes
de la hisenda municipal el govern va decidir pel seu compte
encarregar
una escultura pública que té un cost directe
d’una mica més de 90.000 euros i un d’indirecte que s’estima
que són uns 10.000 euros més; que són uns 100.000 euros que
se sumen als 50.000 d’una altra escultura davant de la seu de
Càritas en un moment que la regidora de joventut ha hagut de
reconèixer que tenim problemes per mantenir un servei que és
bàsic i molt utilitzat per part de les entitats de Figueres
amb les seves furgonetes; que en aquest context, perquè no
sigui dit que l’Ajuntament es gasta diners en arts
sumptuàries, es comença una campanya per captar donatius que
aniran a l’escultura i no a educació, ni a joventut, ni a
cultura, ni a esports, sinó a una escultura que es pot
instal·lar avui, demà o d’aquí a deu anys sense cap problema;
que primer es va demanar als comerciants que participessin i
després als floristes i als llibreters; que es van recaptar
500 euros amb la venda de punts de llibre i això malgrat
l’entusiasme evident d’aquests professionals; que llavors es
va fer una campanya que multiplica per deu el que s’ha
recaptat, una campanya de propaganda que s’assembla força a
un impost revolucionari als marxants de la ciutat de Figueres
i que ha acabat amb menys de 1.000 euros recaptats per part
dels seus clients que lògicament estan en una situació de
crisi econòmica com tota la ciutat; que té en mà un exemplar
de ”Hora Nova” del passat dimarts on s’indica en portada que
la crisi fa duplicar les peticions als Serveis Socials de la
comarca i que ara es troben, amb aquest dictamen que el
govern de Figueres amb tota probabilitat aprovarà en que una
sèrie d’empresaris, pràcticament tots o la majoria d’ells,
proveïdors
de
l’Ajuntament
de
Figueres
o
que
tenen
participació en els seus serveis signen un conveni de

l’Ajuntament per donar un cop de mà que lògicament celebrem
que es faci de manera legal i pública, com es contempla en
aquest conveni, per un valor total que no està segur si s’ha
mencionat d’uns 14.000 euros dels 100.000 que costa
l’escultura; que per tant no saben, i que per això s’ha
d’estimar, quan costarà la campanya de comunicació que inclou
la web, el facebook, notes de premsa, falques de ràdio i
video; que no saben tampoc quan s’ha recaptat perquè cada
vegada que ho han demanat se’ls ha denegat la informació,
però que si que saben que hi ha un ambient de psicosi en
aquest tema i tothom a la ciutat de Figueres s’està preguntat
qui serà el proper a rebre la trucada; que voten en contra
d’aquesta manera de fer les coses i que transmet un prec com
és que paguin l’escultura i deixin estar els figuerencs que
ja estan tips d’aquesta persecució.
Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu
que li agradaria saber com va la subscripció popular i quant
es porta recaptat, tant procedent de particulars com d’en
empreses; que també votaran en contra, ja que consideren que
en temps de crisi no es pot fer aquesta lapidació de diners
públics; que rectificarà al regidor Llueca dient-li que
exactament el cost de l’escultura de davant de Càritas és de
60.770 euros amb l’impost sobre el valor afegit inclòs; que
creu que és una vergonya posar una escultura d’aquest cost
davant de Càritas; que es una vergonya que es gastin aquestes
diners quan hi ha moltes mancances i quan es veu que a les
voreres de la ciutat hi falten rajoles; que és una vergonya,
no només que el senyor Vila s’hagi sortit amb la seva, si no
que els qui haguessin hagut d’evitar que ho fes li hagin
permès.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler
que diu que hi votarà a favor perquè no es pot dir que no a
uns empresaris que, no sap si coaccionats o no, aporten
diners per a la construcció d’aquesta estàtua; que si es
votés la construcció de l’estàtua votarien en contra, no
perquè estigui en contra de l’estàtua, sinó perquè considera
que no és el moment oportú per fer aquesta despesa, però que
aquesta no és la discussió i que aquesta ja es va tenir fa
setmanes.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que ja
saben, ja han conegut i ja han tingut ocasió de posicionars’hi al llarg de tot el mandat, que aquest govern, en
l’estratègia de promoció de la ciutat, amb l’estratègia de
promoció de l’art al carrer va acordar des del primer any de
mandat que de forma sistemàtica invertiria diners en l’espai

públic per millorar els parcs i jardins, per garantir la
neteja viària, per garantir que l’enllumenat sigui de
qualitat, per garantir la presència i la implantació cada any
de l’art al carrer i d’un conjunt escultòric al carrer i que
això tenia a veure, no només amb una qüestió d’embelliment de
la ciutat, amb una qüestió d’una imatge de Figueres com a
ciutat culta, creativa, d’interès turístic i que aquest és un
projecte estratègic que té una dimensió de model de ciutat;
que quan es fa art al carrer no es fa com a caprici si no que
tenen un model de ciutat al cap que té a veure amb un
compromís ferm amb la qualitat dels serveis urbans, que té a
veure amb la presència de l’art al carrer; que fa pocs punts
de l’ordre del dia s’ha aprovat una iniciativa per regular la
presència de graffitis als murs i que segons com podria
semblar una frivolitat, però que estan ordenant la ciutat
entre d’altres coses perquè els millors experts de gestió del
fet urbà diuen que la ciutadania, a l’hora de decidir si
visiten una ciutat i per tant hi gasten, s’hi allotgen, hi
passen nits, hi compren, van als comerços, hi passegen,
gaudeixen dels equipaments, van als museus i decideixen o no
viure-hi tenen en compte la qualitat de l’espai urbà; que
aquesta iniciativa està tan assumida per tothom que fa poques
setmanes l’Ajuntament de l’Escala ha aprovat un conjunt
escultòric dedicat a l’anxova; que li sembla que el
Consistori de l’Ajuntament de l’Escala no és del mateix color
polític que l’alcalde, però que també sap que el municipi de
l’Escala s’hi juga molt i garanteix la qualitat de l’espai
públic, de l’espai urbà i li dóna qualitat; que s’ha de veure
si es extravagant l’estratègia quan fa poques setmanes
l’Ajuntament de Roses ha pres dues iniciatives en aquesta
mateixa línia; que vol fer constar que no ho critica, si no
que ho celebra perquè és responsabilitat dels ajuntaments
garantir l’embelliment de la qualitat de l’espai públic i
perquè finalment allò que també cohesiona la ciutat és el seu
espai públic i la qualitat de les seves places; que els
regidors han citat discursos de Ricard Giralt, un dels
inspiradors com a urbanista i arquitecte del model de ciutat
culta, cívica, dels homes del 900; que és fer trampa referirs’hi en els discursos i trair-lo en els fets i en les accions
quan s’han de prendre decisions en el plenari; que la mateixa
erecció del monument a la rambla del Narcís Montoriol, una
obra esplèndida d’Enric Casanovas, es va fer amb aquest
mateix
sistema
d’iniciativa
municipal
que
buscava
el
patrocini i la complicitat ciutadana i el mecenatge ciutadà;
que aleshores no va pagar el jovent o la majoria de la

ciutadania, si no els mecenes del moment i que es va fer una
escultura excel·lent que és motiu d’orgull de la ciutadania,
tot com ho ha de ser la implantació de conjunts escultòrics;
que aquí hi ha motius culturals, cívics, del model de ciutat
que es vol, però que també hi ha una estratègia de promoció
econòmica, turística i de model de ciutat; que això està
normalitzat en la ciutat de Barcelona, ciutat exemplar com a
ciutat creativa i compromesa fins a l’extrem a l’hora de fer
possible la implantació de l’art al carrer pot dir que juga
en una altra divisió, però que cita exemples com l’Escala o
Olot on fa goig passejar-hi perquè no han deixat mai
d’invertir en els seus carrers i places amb art al carrer i
que és una estratègia tan clara que a l’Alcalde li dol que
critiquin amb tanta contundència aquesta estratègia quan per
exemple, a la ciutat de Girona, que sempre ha estat governada
per un determinat color polític, l’últim trimestre de l’any
passat l’Ajuntament de Girona i el Govern de Catalunya van
aprovar l’erecció d’una reproducció d’una escultura de
l’Aristide Maillol de més de 250.000 euros que suposava
gairebé tres vegades a la que s’està fent aquí; que els
regidors diuen que s’ha de ser ambiciós; que s’ha de ser
compromès amb l’art cívic, amb l’art al carrer, amb un model
de ciutat potent i tanmateix li retreuen que el govern de la
ciutat jugui fort a aquesta carta per dialogar de tu a tu amb
totes les capitals i ciutats mitjanes del país; que se n’han
de sentir orgullosos d’aquesta feina i que, a més a més, s’ha
encarregat una feina molt difícil al regidor d’hisenda com és
la d’aconseguir la màxima complicitat dels veïns i que els
veïns s’ho estimin i s’ho sentin seu; que són molt injustes i
desorbitades les afirmacions que fa el senyor Llueca perquè
més de mil ciutadans han decidit voluntàriament que volen
formar part d’aquest conjunt escultòric; que el seu nom
constarà en aquesta escultura; que ho han fet amb tot
l’orgull i els escolars faran iniciatives per Sant Jordi i
s’hi ha implicat perquè la ciutat normal, la que no està
polititzada ni ara fa tàctiques perquè s’està a les portes de
les eleccions està orgullosa de l’embelliment de l’espai
públic, de que Figueres brilli, de que estigui brillant ara
més que mai; que això ho diu amb tot l’orgull de la feina que
han fet tots junts i que mentre l’oposició ha estat al govern
l’ha recolzat i ara, a les portes de les eleccions
municipals, fan un petit gir; que, fins i tot, desoiria els
Consistoris del seu mateix color polític com l’Escala, Roses,
Olot, Girona dient que estan preocupats perquè l’alcalde es
gastarà uns diners que no té; que es té i està consignat

pressupostàriament i hi ha un seguit d’empreses que, de gust
i amb orgull, han volgut col·laborar; que més ho voldrien
fer, però que no poden i que volen que es compti amb ells
perquè la ciutat la fan tots,
la Societat Civil,
l’Ajuntament i l’administració i s’ha de co-liderar la
transformació de la ciutat; que les empreses estan disposades
a ajudar sempre; que l’any passat una empresa molt important
va garantir que l’Adepaf tingués el patrocini per tirar
endavant les seves iniciatives; que fa dos anys una altra
empresa va garantir la viabilitat de la Unió Esportiva
Figueres; que s’acaba d’aprovar un punt que fa possible que
hi hagi furgonetes de servei a les entitats juvenils de la
ciutat patrocinades per empreses privades; que quan es va fer
la pista de gel es va comptar amb la col·laboració de molta
gent; que ha estat un continu de l’estratègia d’aquest govern
municipal; que en aquest tram final del mandat la crisi els
afecta a tots i les empreses acaben per no poder ajudar més,
però que tot i així hi volen ser i hi són; que considera que
és profundament injust i un desaire als més de 1.200
ciutadans que han fet contribucions petites, però que no
importa els diners que hi posessin, si no que s’ho sentissin
seu i que les empreses també ho volguessin fer; que potser si
aquesta iniciativa l’haguessin fet fa cinc anys s’haguessin
aportat més diners, però no els ho retreuen, si no que al
contrari agraeixen la complicitat cívica en el sentit més
noble d’aquesta expressió i que per tant se’n senten
orgullosos i agraïts; que amb el temps a l’oposició li sabrà
greu haver tingut aquesta actitud que no comprèn ningú; que
només en els exemples en termes relatius i comparatius que
posa, no històricament, si no els darrers sis mesos, tots els
ajuntaments veïns tenen clar que com a regions de Girona hi
ha projectes que s’assemblen molt i que fan de la cultura,
del turisme i del comerç elements estratègics del seu model
urbà; que l’associació de comerç de la ciutat està encantada
amb aquesta iniciativa; que cal preguntar als regidors que
han parlat anteriorment si parlen amb aquesta gent i si viuen
en aquest planeta perquè li molesta que insinuïn que es posa
la pistola al coll a la gent; que això és molt gros a no ser
que ho puguin acreditar; que no es poden fer afirmacions
gratuïtes i quedar-se tan descansat; que no es poden dir
coses que no són justes i que no estan acreditades i que el
dia que acreditin aquestes afirmacions tan subjectives que
fan i que només acrediten les seves parròquies respectives
canviaran el sentit de la informació que fan; que aquest és
un tema que no aprova només el govern; que el va aprovar el

Consistori i que ara novament l’aprovarà el Consistori perquè
forma part de la seva estratègia i que s’aprova amb vots del
govern i de regidors que no son al govern.
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
catorze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Canet
Coma, Ollé Sangenís, Besora Causadias, Yécora Romero, Bonany
Pagès, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Mata
Solsona, Carbonell Sabartés, Plujà Fàbregas, Pujulà Comajuan
i Solé Soler; i en contra, els cinc membres de l’Ajuntament
següents:
Navarro
Hurtado,
Llueca
Fonollosa,
Casellas
Borrell, Borrego Torres i del Olmo Rivera.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres
que diu que espera que el senyor Ollé doni resposta al que li
ha demanat fa un moment; que l’alcalde ha fet un Meeting
parlant de les escultures de l’Escala; que s’ha demanat des
de fa temps de fer un conjunt escultòric dedicat a la ceba de
Figueres i que això ni s’ha fet notar; que s’han fet altres
conjunts escultòrics segurament per qüestió d’amistat; que
l’alcalde també ha parlat del monument de Narcís Monturiol i
que comparar un monument dedicat a un fill il·lustre de la
ciutat i que coneix el món sencer amb aquest monument és
perquè el senyor Narcís Monturiol s’aixequi de la tomba
perquè és incomparable; que s’ha parlat de la pista de gel;
que segurament és el fracàs més gran d’aquest govern; que pel
que fa al comerç de Figueres ells si que hi han parlat i que
tenen uns documents acreditant les seves necessitats; que no
s’ha de parlar de Girona, ni d’Olot, que són llocs on és més
barat aparcar a la zona blava que a la de Figueres; que a
Olot un pàrquing al centre de la ciutat és més barato que
aquí; que aquesta gent que diu que volen venir a visitar la
ciutat i a viure-hi vol que hi hagi més aparcaments, més
seguretat i més mobilitat; que això és el que es vol; que
aquesta ciutat és la que ell vol i que ell si que esta aquí,
al planeta terra i que ho pot assegurar.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Llueca Fonollosa que diu que viu en aquest planeta; que no és
el planeta piruleta ni és el dels que guanyen 120.000 euros a
l’any i van amb cotxe i xofer, que l’alcalde viu en un
planeta que no és aquest; que l’alcalde no toca de peus a
terra i que la diferència del compromís inicial per part
d’aquest Consistori és la situació econòmica; que en el
programa electoral i en els seus primers discursos prometien
a la ciutat un institut botànic de Figueres que impulsaria la

recerca i aquest tipus de coses, però que atesa la situació
econòmica s’han hagut de retallar determinades parts; que la
diferència en el compromís del principi de mandat de
construir art al carrer i aquesta és la situació econòmica;
que no es pot assegurar que es tinguin unes finances
sanejades i que l’alcalde en dóna exemples; que l’Escala té
800.000 euros de superàvit, Roses 2.000.000 d’euros de
romanent positiu; que Girona i Barcelona tenen saldos
positius; que se sap que a Figueres hi ha un romanent negatiu
de 2.000.000 d’euros i que amb aquest monument se n’aniran a
6 o 7 milions i com que l’alcalde no ho presenta s’han de fer
estimacions i les seves consultes; que tot és per garantir el
que l’alcalde anomena espai urbà; que hi estan d’acord, però
que abans hi ha la necessitat de garantir la qualitat en
matèria de cohesió social, d’economia domèstica i de
seguretat dels Figuerencs.
Seguidament, intervé el senyor Ollé Sangenís que diu que
si vol viure en aquest planeta encara que potser no ho
demostri i que diu això perquè lamenta l’expressivitat que ha
manifestat el senyor Llueca en el moment d’expressar el
sentit del seu vot; que li demana que rectifiqui perquè ha
emprat un mot que no li ha agradat gens com és “coacció”; que
no han coaccionat mai ningú; que demana que rectifiqui
aquesta actitud i que el senyor Llueca té molta mala tinta
acumulada.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Llueca Fonollosa que diu que rectificarà encantat aquesta
acusació en el moment que tingui el pressupost i conegui quin
és l’estat de les finances municipals.
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que no
vol contribuir en aquest foc creuat que és dur a terme i que
no sap si està relacionat amb que sigui principis d’abril;
que només vol explicar el sentit del vot; que el que avui es
debat no es a l’entorn del concepte de la construcció de
l’escultura de Sant Jordi i el drac però que creu que, tot i
que és molt legítim el que està passant i que està d’acord
amb el senyor Miquel Solé, el que s’està sometent a votació
és si s’està d’acord en aprovar un conveni de col·laboració
empresarial per donar suport en forma de donació per al
finançament de l’escultura de Sant Jordi i el drac; que, tot
i que entén perfectament que els contextos en un plenari
sempre poden canviar, i senzillament aprofitant-se com és
lògic i han fet tots, estiguin o no al govern, ha de quedar
clar que el sentit del vot és claríssim; que s’aprova un
conveni segons el qual unes empreses col·laboren a finançar

una obra escultòrica i en aquest sentit no té cap problema en
votar-hi a favor sense cap tipus de complex.
----37. Ensenyament: S’aprova el document titulat “ProtocolPrograma de mesures educatives alternatives a la sanció
administrativa per a menors d’edat denunciats per consum o
tinença de drogues a la via pública”. La senyora Bonany Pagès
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA
d’aprovar per unanimitat:
“Vist que aquest Ajuntament en col·laboració amb el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà desenvolupa el Pla comarcal
de prevenció de les drogodependències; Vist que es considera
necessari cooperar amb el Cos dels Mossos d'Esquadra, les
Àrees de Serveis Socials del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i d'aquest Ajuntament i la Guàrdia Urbana de Figueres
a fi i efecte de desenvolupar un programa de mesures
pedagògiques, alternatives a la sanció administrativa,
per
evitar la reincidència de persones menors d'edat que han
estat denunciades per consum o tinença de drogues a la via,
establiments o transports públics perquè el menor denunciat
assumeixi les seves accions, conjuntament amb els seus
progenitors i/o tutors legals, i realitzi una tasca
reparadora que beneficiï al propi menor i a la comunitat i
que substitueixi a la sanció; Vist el document que s'adjunta,
la comissió informativa de l'Àrea de serveis a les persones i
de processos estratègics proposa al Ple de l'Ajuntament,
l'adopció dels acords següents: 1r. Aprovar el document
titulat "Protocol-Programa de mesures educatives alternatives
a la sanció administrativa per a menors d'edat denunciats per
consum o tinença de drogues a la via pública" entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, els Mossos d'Esquadra,
Àrea Bàsica Policial Alt Empordà, de Figueres i l'Ajuntament
de
Figueres
que
s'adjunta.
2n.
Facultar
l’Alcaldia
Presidència perquè porti a terme tants actes i gestions com
calguin per a l’execució de l' acord anterior.”
----38. Esports: S’aprova el Mapa d’Instal·lacions Esportives
del Municipi de Figueres. El senyor Ferrer Sala procedeix a
la lectura del dictamen següent:
“Vist
que
el
Pla
d’instal·lacions
Esportives
de
Catalunya (PIEC), és l'instrument de planificació que
concreta a cada municipi les instal·lacions d'aquesta xarxa
Vist que el PIEC estableix tot un seguit de determinacions
que afecten els equipaments esportius inclosos en el seu

àmbit d'actuació i que analitza i concreta les necessitats
bàsiques dels diferents àmbits territorials amb l'objectiu de
prioritzar les actuacions del Consell Català de l'Esport
(CCE)
per
garantir
uns
nivells
mínims
de
dotació
d'equipaments esportius per a tothom i Que les necessitats
específiques de cada municipi depenen de factors molt
diversos;
que
el Mapa d’instal·lacions Esportives
Municipals (MIEM) és l'instrument de planificació municipal
que concreta i situa les necessitats d'equipaments esportius
en l'àmbit municipal i les contrasta amb les determinacions
del PIEC i els estudis de localització de la xarxa bàsica;
que la redacció i aprovació del MIEM del municipi correspon
als ajuntaments previ informe del Consell Català de l'Esport
sobre l'adequació a les determinacions i directrius del PIEC.
Vist l'acord de la junta de Govern Local de data 9 de juny de
2008 mitjançant el qual s'aprova, entre altres, presentar el
Mapa d’instal·lacions Esportives Municipals (MIEM) al Consell
Català de l'Esport. Vist l'escrit amb registre d'entrada
15785 de data 22/07/2009 del Consell Català de l'Esport
mitjançant el qual acorden incorporar al PIEC el dèficit de
Piscina Coberta (PCO)
i actualitzar 1 Pista Poliesportiva
(POL) existent. Vist l'escrit amb registre d'entrada 21884 de
data 23/10/2009 del consell Català de l'Esport mitjançant el
qual comuniquen que per incorporar les conclusions del MIEM
als Estudis de localització que despleguen la xarxa bàsica
del PIEC, és condició que l'Ajuntament aprovi formalment el
MIEM i també adjunten un informe d'adequació al PIEC del MIEM
de Figueres. Vist que l'Ajuntament de Figueres va encarregar
a NX Sport Consulting la redacció del MIEM de Figueres i que
aquesta empresa el va presentar l'any 2008 i que la mateixa
empresa NX Sport Consulting ha presentat una proposta amb les
adequacions requerides pel Consell Català de l'Esport. Vist
l'informe del Sr. Joaquim Rodríguez, del Servei d'Esports de
l'Ajuntament de Figueres, on exposa la conveniència d'aprovar
el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Figueres i
sol·licitar al Consell Català de l'Esports la incorporació
dels equipaments de la xarxa bàsica que s'esmenten a la
proposta d'actualització dels estudis de localització de les
instal·lacions de la xarxa bàsica del PIEC, la Comissió
Informativa de l’àrea de serveis a les persones i de
processos estratègics proposa que s’adoptin els acords
següents:
1r.- Aprovar el Mapa d’Instal·lacions Esportives
del Municipi de Figueres, segons document adjunt que consta
dels següents apartats: 01. Anàlisi i diagnosi. 02. Propostes
d'Intervenció. 03. Annex. 04.Documentació gràfica. 2n.

Sol·licitar al Consell Català de l'Esports la incorporació
dels equipaments de la xarxa bàsica que s'esmenten en el
document adjunt d'adequació del MIEM de Figueres a la
proposta d'actualització corresponent a l'any 2011 dels
estudis de localització de les instal·lacions de la xarxa
bàsica del Pla director d’instal·lacions esportives de
Catalunya (PIEC).”
Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquest
és un document important que, no només fa la diagnosis, si no
que també fa propostes d’intervenció per als propers anys i
que ha de marcar tota l’estratègia en matèria d’equipaments i
instal·lacions esportives.
A continuació, després de la intervenció esmentada, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----39. Pressupostos: Es deixa sobre la taula un expedient de
modificació de crèdit per transferència de la partida de
Polítiques
Integrades
d’Immigració
a
la
partida
per
desenvolupar accions d’acollida, igualtat i acomodació per a
la població d’origen immigrant per a l’any 2011. La
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent:
“Vist que l’Ajuntament de Figueres té la voluntat de
formalitzar un conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal
de
l’Alt
Empordà
per
desenvolupar
projectes
d’acollida, igualtat i acomodació per a la població d’origen
immigrat per l’any 2011. Vist que el Servei d’Immigració,
Diversitat i Cooperació disposa de la següent partida: partida núm. 11 11 231 22699 per un valor de 33.600 €. Vist
que aquesta partida pertany al capítol II de despeses i que
el tràmit administratiu de celebració de convenis s’ha de
realitzar obligatòriament a través de partides del capítol
IV, l’Àrea de serveis a les persones i de processos
estratègics proposa al Ple Municipal l’adopció dels acords
següents: - Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per
transferència
de
la
partida
de
Polítiques
Integrades
d’Immigració per valor de 33.600 € amb el núm. 11 11 231
22699 a la partida 11 11 231 48 Conveni de Col·laboració
entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de
Figueres per desenvolupar accions d’acollida, igualtat i
acomodació per a la població d’origen immigrant per a l’any
2011.”
Seguidament, a petició de la Presidència, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA deixar damunt la taula
el dictamen més amunt transcrit.

----40. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es
produeixen les intervencions següents:
----Patrimoni municipal: No s’aprova reclamar el traspàs de
la propietat del castell de Sant Ferran. El senyor Solé Soler
procedeix a la lectura de la moció següent:
“El Castell de Sant Ferran, una de les fortaleses més
grans d'Europa i a la vegada una de les més desconegudes,
observa des del seu privilegiat emplaçament, com els
ciutadans de Figueres ens mantenim aliens i distrets a la
seva degradació. Desconeixement que només es pot explicar per
dos motius: pel fet d'estar en mans militars encara ara, i
pel monocultiu Dalinià que ha portat tanta riquesa a la
ciutat i que ha fet innecessari, almenys fins ara, aprofitar
el potencial que el Castell pot tenir com a reclam turístic,
econòmic, i com a espai per aprofitar en benefici de la
ciutat. Per què aquest apropament pugui ser un fet,
Solidaritat Catalana per la Independència, creu que és
imprescindible el traspàs de la propietat del Castell de Sant
Ferran a l’Ajuntament de la ciutat. Propietat que ara recau
en el Ministeri de Defensa de l’Estat Espanyol. Aquest canvi
és necessari per prendre consciència de que el Castell no és
un ens aliè a la ciutat, sinó que n'és una part integrant, i
que ha d'adquirir la importància que es mereix. És evident
que la ciutat no pot fer front en solitari al cost econòmic
que representaria el manteniment i restauració de la
fortalesa, per aquesta raó, caldria que tal com ja es fa en
altres traspassos de titularitat (Per exemple, en carreteres)
també es dotés, mitjançant el Consorci, d’una partida a
càrrec dels pressupostos de l'Estat pel manteniment i
vigilància del recinte. Aquesta partida seria gestionada per
part del Consorci del Castell de Sant Ferran. Per altra
banda, si considerem que els usos militars que en van
justificar la seva construcció ja fa temps que han deixat de
ser, cal avançar una mica més i cal la seva desmilitarització
definitiva. Els ciutadans de Figueres ja hem demostrat la
nostra consideració i estima per la cultura, i sabrem també,
ennoblir el Castell com a Monument, com no podria ser de cap
altra manera. Per assolir aquest objectiu, juntament amb el
traspàs de la propietat, i per a poder estrènyer la relació
entre el Castell i la ciutat, Solidaritat Catalana per la
Independència creu necessària una modificació dels Estatuts
del Consorci del Castell de Sant Ferran, on actualment hi
formen part, el Ministeri de Defensa de l’Estat Espanyol, la

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres. La
finalitat
d’aquest
canvi
d’Estatuts
és
doble,
la
desmilitarització definitiva de la fortalesa i l'assumpció
per part de la ciutat del pes en l'orientació dels usos
futurs. I per assolir-ho cal modificar o complementar tres
punts clau dels estatuts: 1.- Una vegada la titularitat del
Castell fos municipal, cal modificar la composició de la
junta de promotors, amb la substitució del Ministeri de
Defensa pel Ministeri de Cultura Espanyol, molt més adient
als nous objectius. 2.- Incloure dins de la Junta de
Promotors, màxim òrgan de direcció i govern del consorci, un
Òrgan de participació ciutadana, i que estaria format per un
arquitecte, un historiador, un representant d’una Entitat
Ecologista de la ciutat, un representant del sector econòmic
de la ciutat i un representant de la ciutadania. Aquest Òrgan
de participació treballaria i actuaria de forma totalment
independent i autònoma, de la resta de membres de la Junta de
Promotora, i la seva funció seria la de proposar i valorar
les actuacions a desenvolupar al Castell. 3.L’Article 3
dels Estatuts del Consorci exposa: “El consorci té per
objecte la cooperació econòmica, tècnica i administrativa
entre les entitats que l’integren per a la gestió,
l’organització
i
la
intensificació
de
les
actuacions
relatives a la conservació, restauració i revitalització de
la fortalesa de Sant Ferran, mitjançant la promoció d’usos
civils i militars amb la finalitat de conèixer la història i
la cultura, sense que per això perdi la seva pròpia essència,
determinada pel seu origen, la seva funció històrica i la
seva actual propietat i d’acord amb el Pla director.” I
hauria de dir: “El consorci té per objecte la cooperació
econòmica, tècnica i administrativa entre les entitats que
l’integren
per
a
la
gestió,
l’organització
i
la
intensificació de les actuacions relatives a la conservació,
restauració i revitalització de la fortalesa de Sant Ferran,
mitjançant la promoció d’usos civils amb la finalitat de
conèixer la història i la cultura, sense que per això perdi
la seva pròpia essència, determinada pel seu origen, la seva
funció i d’acord amb el Pla director.” Pels motius exposats,
Solidaritat Catalana per la Independència, proposa al Govern
de la ciutat de Figueres l'adopció dels següents acords: 1.Reclamar el traspàs de la propietat del Castell de Sant
Ferran a l’Ajuntament de la ciutat. Propietat que ara recau
en el Ministeri de Defensa de l’Estat Espanyol. Juntament amb
una dotació econòmica pel seu manteniment i vigilància. 2.Proposar la modificació dels Estatuts del Consorci del

Castell de Sant Ferran, de forma que la Junta de Promotors
quedi formada pel Ministeri de Cultura Espanyol, la
Generalitat de Catalunya i per l'Ajuntament de Figueres. 3.Modificar l'Article 3 dels Estatuts per eliminar entre els
objectius del Consorci la promoció dels usos militars. 4.Incloure als Estatuts del Consorci un Òrgan de Participació
Ciutadana per apropar la gestió del Castell a la ciutat. 5.Facultar l’Alcaldia Presidència per a l’adopció de tants
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors.”
Seguidament, intervé la Presidència que diu que s’obre
un torn de paraula per discutir la urgència d’aquesta
iniciativa.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que està d’acord amb part del que ha dit el senyor
Solé; que el seu grup comparteix el contingut del que s’ha
explicat en al menys el 95%, però amb algun matís; que pensen
que s’hauria de debatre el tema econòmic perquè s’han de
buscar solucions que acostin a una decisió consensuada si és
que s’hi pot arribar, o molt majoritària i que, per tant, més
enllà d’aquestes petites objeccions, estan d’acord amb el que
es demana; que és difícil que s’arregli alguna cosa a menys
de dos mesos de les eleccions; que no sap si hi ha tanta
unanimitat; que creu que és necessari que hi hagi debat, però
que té dubtes que sigui urgent que avui s’hagi de prendre una
postura a través de majories exigües que en definitiva no
arreglaran res i que ho entén en el context en que s’està;
que fa la proposta que es creï una comissió perquè es pugui
començar a treballar i a consensuar una posició perquè
resultats de 10 a 11 o 11 a 9 que hipotèticament es poguessin
donar en aquest plenari no arreglarien res i que el
fonamental
és
que
la
ciutat
tingui
clar,
o
molt
majoritàriament clar, què es vol respecte a la propietat en
una cosa que porta encallada des del principi de la
democràcia; que no és un problema de 30 hores o de 30 dies;
que consideren que seria bo que es creés una comissió de
treball amb participació de la societat civil i que es pogués
arribar a un consens i a partir d’aquí mirar que amb la
màxima majoria possible en el Consistori es fes la petició
perquè el que es demana no es una decisió simple; que hi ha
decisions difícils de prendre i que més difícils seran si hi
ha una votació ajustada; que es traspassi el castell, com en
l’exemple de les carreteres, no creu que sigui immediat que
la comissió hauria de traspassar el mandat i que cada partit
digués el que pensa en respecte a la propietat del castell i

que en definitiva és urgent que es debati, però no que es
voti.
Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu
que sí que és urgent però que no votaran a favor si s’arriba
a votar; que l’hipotètic traspàs del castell segurament seria
sense cap dotació econòmica i que no creu que l’ajuntament
estigui capacitat per fer-se càrrec del Castell de Sant
Ferran; que des del Partit Popular sempre estan contents quan
arriben diners per al castell; que l’important és que hi ha
una necessitat de diners per arreglar aquest castell, però
que l’ajuntament té unes competències com arreglar els
accessos al castell; que la situació actual és una vergonya;
que creu que tots els altres estan per sobre d’aquest
Ajuntament i que no és el lloc ni el moment de debatre
aquesta qüestió.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Llueca
Fonollosa que diu que el grup socialista considera que
l’associació de Figueres està prou madura per poder debatre
aquests fets i que no només votaran a favor de la urgència,
sinó que també votaran a favor del que es demana en la moció
que ha llegit el regidor Solé en que es demana bàsicament el
traspàs del castell a l’Ajuntament de la ciutat juntament amb
una dotació econòmica per al manteniment i eliminar entre el
motius del consoci els usos militars; que hi estan d’acord en
aquest moment i fa deu mesos quan van presentar una instància
demanant que es creés una comissió formada per experts en
museologia i en història militar per tal de participar en nom
de la ciutat en el disseny conceptual del futur museu
militar; que no tenen resposta a aquesta instància encara,
vuit mesos més tard, que ell mateix va presentar aquesta
instància a nom de l’alcalde i que vuit mesos més tard encara
no s’ha contestat.
Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que hi
havia un emperador de l’estat veí que va dir que si no volies
resoldre una qüestió s’havia de crear una comissió; que creu
que és un debat que es pot fer; que els objectius de la moció
són clars i es basen en que per poder fer alguna cosa amb el
castell, fins que el lideratge dels canvis no els porti a la
ciutat, això no serà possible perquè en el fons és a la
ciutat a qui li interessa; que el ministeri de defensa ja el
va cuidant però que no tenen massa interès a anar més enllà;
que Figueres està molt lluny de la Generalitat Figueres i el
castell és molt gros i tampoc hi ha posat massa interès; que
realment els interessats són de la ciutat de Figueres i no és
lògic que passin coses com que la Presidència de la comissió

permanent del consorci es va fixar que per un període inicial
de cinc anys correspondria al representant del ministeri de
defensa i que passats cinc anys si s’estimé oportú es podria
establir un torn rotatori; que continua en mans de defensa i
no s’ha establert aquest torn; que creu que si que s’haurien
de provocar aquest canvis; que ningú diu que sigui senzill
perquè hi ha d’haver l’acord del ministeri, el de la
Generalitat i el de la majoria de les forces; que es
corregeix a ell mateix perquè li sembla que hi va haver un
període en que va correspondre al conseller en cap la
presidència del consorci del castell i que rectificar és de
savis; que respecte a la urgència suposa que Esquerra
Republicana de Catalunya hi votarà a favor perquè, al menys
quan estaven a l’oposició, feien ostentació de sempre votar a
favor de totes les urgències i que pensa que el fet d’estar
al govern no farà canviar la seva posició.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que no s’hauria de perdre el cap malgrat
d’estar a poques setmanes de les eleccions; que costa molt
seguir el recorregut que fa tothom; que ara l’alcalde haurà
de defensar a la senyora Carme Chacón i a tota la política en
relació als últims 30 anys de la fortalesa del Castell de
Sant Ferran i que entén que el tema que ha posat sobre la
taula el senyor Solé és important i que creu que Solidaritat
encerta quan pregunta què passa en relació a la fortalesa del
Castell de Sant Ferran; que situar la importància d’aquest
tema és una cosa perquè una altra cosa és que en una moció a
la que han tingut accés fa unes hores s’hagin de posicionar
d’una forma precipitada; que creu que el que es planteja és
que sí que és un tema important i se n’ha de parlar, però
s’ha de parlar i analitzar des de totes les perspectives i no
només des de la perspectiva que apunta aquesta moció; que en
aquesta moció hi haurà coses que es veuran d’una altra manera
més complexa i matisada; que es torna a estar en una situació
paradoxal que només passa en aquest plenari i és que es
presenta una moció que en el fons no és seva perquè és d’un
altre partit; que això el Partit Socialista ja ho ha fet
alguna altra vegada i que ara s’hi tornen a trobar; que es
plantegen uns arguments que no ha de defensar perquè això no
és seu i hauria d’interpretar el pensament d’aquells als que
es representa; que es proposa fer una comissió específica que
no desviï l’esperit de la moció i que es compromet en el
termini d’un mes a fer una comissió amb portaveus de tots els
partits
i
convidar
expressament
a
representants
de
Solidaritat perquè puguin defensar amb veu pròpia les seves

posicions a l’entorn d’això; que en l’exposició de motius el
regidor planteja que els ciutadans de Figueres estan aliens i
distrets en l’evolució de la fortalesa i que aquest és un
comentari com a mínim inexacte perquè 36.000 persones visiten
la fortalesa cada any; que hi ha una associació d’amics del
castell de Sant Ferran que hi fa moltes coses; que hi ha
exposicions contínuament; que s’hi fan casaments, batejos i
fires; que no hi ha cap iniciativa cultural que si és viable
i es vol fer al castell de Sant Ferran rebi una negativa; que
aquest és un aspecte que es posa a sobre la taula per a la
gent que li interessi; que el senyor Josep Maria Salvatella,
ex-alcalde de Llançà i ex-diputat del Parlament de Catalunya,
va dir un dia referint-se al castell de Sant Ferran: “aquest
és un regal que fa pobre a qui el rep”; que cal imaginar-se
en quin atzucac es posarien si avui s’aprova aquesta moció i
es concedeix allò que es demana; que només garantir la
seguretat de la fortalesa aportaria una dificultat econòmica
important; que no diu que no sigui plantejable, però que s’ho
han de pensar molt bé; que un dels punts més discordant del
ple ha tingut a veure amb prioritats de en què es gasten els
diners i que fins ara la posició del Consistori ha estat molt
cauta; que el que s’ha d’aconseguir és que no es deixi de fer
res del que es planteja de fer; que una altra cosa és el que
deia el senyor Llueca del museu militar; que això és
correcte, però que finalment no hi ha cap iniciativa que
s’hagi plantejat i s’hagi deixat de fer; que no és just que
es malparli de la feina que s’està fent per l’exèrcit, els
militars, el ministeri de defensa i el de cultura a la
fortalesa del Castell de Sant Ferran perquè en aquests
moments l’única administració que cada any sistemàticament
inverteix per a la conservació, la rehabilitació i l’ús cívic
de la ciutadania de Figueres en la fortalesa es diu ministeri
de cultura que ho fa per indicacions del ministeri de defensa
i que això s’ha d’explicar perquè és compatible ser
independentista amb dir les coses com són; que en els últims
quatre anys s’ha invertit a la ratlla de 1.000.000 d’euros
cada any per part del govern d’Espanya; que sí és un regal
que fa pobre a qui el rep; que de moment els únics que hi ha
invertit són el ministeri de defensa; que això ha fet
possible invertir en cultura i fer un mirador fantàstic; que
al cap i a la fi qui té la presidència de la comissió és el
senyor Carlos Díaz Capmany que és un figuerenc amb carrera
militar i la persona que més en sap en el món sobre el
Castell de Sant Ferran i que si no s’ha demanat una rotació
és perquè tothom se sent molt ben presidit; que no ha tingut

temps de llegir atentament la moció i que no sap si fa
referència a la presa de decisions del Consorci; que en el
seu moment l’alcalde va votar en contra d’aquests estatuts,
però que els han assumit per lleialtat institucional; que
aquests estatus recullen que les decisions s’han de prendre
per consens i que no és fàcil perquè hi ha tres
administracions que poden ser coincidents en colors o no; que
malgrat això s’ha anat fent feina; que s’estan esforçant a no
desairar la moció perquè hi ha coses molt interessants, però
que demana que acceptin formar una comissió i que promet que
aquesta comissió es reunirà en un mes i es farà un informe
exhaustiu de la fortalesa del castell de Sant Ferran; que
després tots es podran posicionar en els seus programes
electorals i que creu que ja han presentat prou arguments.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que
diu que vol corregir l’alcalde que és molt hàbil en les
paraules i que ha semblat que li feia dir el que ell no ha
dit; que no posa en dubte la feina que ha fet defensa i que
és perfectament conscient dels diners que hi ha invertit,
però que tal com està organitzat aquesta estructura no permet
anar més enllà i que per això s’ha de canviar; que per això
ha llegit les declaracions al diari de Girona del juliol de
2007 quan el senyor Vila ja era alcalde de Figueres; que deia
que s’havia de canviar la titularitat i que sembla que pel
que acaba de dir ha canviat d’opinió.
A continuació, fa ús de la paraula el secretari general
de la corporació que diu que, encara que s’ha acceptat la
comissió, o es retira la moció o s’haurà de votar en la
urgència.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que
diu que la retira amb el compromís del govern de crear
aquesta comissió en un termini d’un mes.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Borrego Torres que diu que vol demanar una mica de serietat
sobre aquesta qüestió; que això de preguntar al públic sembla
un concurs de la televisió i que estan en un plenari.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que ha de demanar excuses perquè és clarament irregular el
que ha passat, però que li sembla que ja no ve d’un pam
perquè el que està passant aquests darrers mesos és
veritablement insòlit; que hi ha moltes situacions grotesques
com aquestes i que bé està el que bé acaba, tot i que dóna la
raó al senyor Borrego perquè ell com a president no hauria de
permetre aquestes coses.

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Llueca Fonollosa que diu que hi ha una moció presentada en
nom del grup dels Socialistes en que es reclamava a la
Generalitat
una
acció
de
compromís
en
la
retallada
pressupostària en polítiques educatives i que la ciutat de
Figueres centrava en la necessitat de garantir la construcció
del Carme Guasch i també el programa de l’educat; que al
plenari del juny passat es va desestimar per part de
l’Ajuntament, però que després d’haver parlat amb els
diferents grups municipals han decidit deixar a la taula la
moció i intentar consensuar-la de cara al proper ple.
Seguidament, torna a intervenir el secretari general de
la corporació que diu que pregunta si ha de constar en acta
la moció.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que és suficient amb que consti la
intervenció del senyor Llueca.
---- A les vint-i-dues hores i vint-i-vuit minuts, prèviament
autoritzada per la Presidència, s'absenta de la sessió la
senyora Milán Peñalver.
----Serveis municipals: S’aprova crear a través de la web
municipal un servei de deixalleria virtual. El senyor Llueca
Fonollosa procedeix a la lectura de la moció següent:
“Ciro Llueca Fonollosa, regidor del Grup Municipal
Socialista
a
l’Ajuntament
de
Figueres
MANIFESTO.
Que
tradicionalment els grups polítics amb representació a
l’ajuntament han presentat mocions i propostes d’entitats i
partits per al seu debat al Ple. En aquest sentit presentem
la següent moció de la Candidatura d’Unitat Popular i,
DEMANO. Que es tingui per presentada, per part del PSC, la
moció de la CUP citada a continuació, i se n’acordi la
urgència per a debatre-la i votar-la en el Ple d’avui 7
d’abril.
Moció
de
la
CUP
per
impulsar
els
mercats
d’intercanvi d’objectes i un servei de deixalleria virtual.
El consumisme genera desigualtats, insatisfacció i un munt de
residus. El consum compulsiu, sovint, no respon a les
necessitats de les persones i ens aboca a comprar, usar,
llençar i tornar a comprar cada cop més de pressa.
L’obsolescència
programada
dels
objectes
i
les
modes
imposades per la societat de consum són factors clarament
insostenibles. Atès que llencem molts objectes que podrien
ser
útils
a
altres
persones,
entenem
que
cal
que
l’administració pública cerqui mecanismes per posar fi a

aquest malbaratament de recursos i minimitzar el volum de
residus que generem i, alhora, afavorir un canvi d’hàbits i
de valors. Una bona idea per impulsar el consum responsable i
valoritzar una part important dels nostres residus, seria
adaptar a la nostra ciutat les iniciatives endegades per
diversos
ajuntaments
catalans,
que
han
adequat
les
deixalleries a les necessitats del segle XXI. Justament, amb
la
voluntat
d’impulsar
la
reutilització,
el
troc
i
l’intercanvi no monetari, han sorgit els serveis de
Deixalleria Virtual, que a través dels webs municipals
habiliten un espai específic per fer ofertes i demandes
d’objectes en desús. Per aquest motiu, la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) proposa al Ple l’aprovació dels
següents acords: 1.- Crear, a través del web municipal, un
servei de deixalleria virtual destinat a l’intercanvi no
lucratiu d’objectes en desús. 2.- Habilitar espais per a
l’intercanvi no lucratiu d’objectes a la seu del servei de la
Deixalleria Municipal. 3.- Incorporar els acords en el
Reglament Regulador de la Deixalleria Municipal de Figueres.”
Seguidament
el
Ple
de
l’Ajuntament
ACORDA,
per
unanimitat,
declarar
la
urgència
de
la
moció
abans
transcrita.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Pujulà
Comajuan que diu que dubta que hi hagi algú que no estigui
d’acord a certificar la voluntat i l’objectiu de la moció que
presenta el Partit Socialista de Catalunya en nom de la
Candidatura d’Unitat Popular, però que aquesta bona voluntat
que es transmet en aquesta moció si s’entra una mica en
l’intringulis de la qüestió en el punt 2 hi hauria d’entrar
una sèrie de matisos que són més tècnics i que provablement
per desconeixement dels que han presentat aquesta moció,
basant-se en altres municipis que fan quelcom semblant, no es
té en compte una sèrie de paràmetres que especificarà en dos
raons;
que
una
és
l’absència
d’espai
en
la
pròpia
deixalleria; que la deixalleria municipal a hores d’ara ja
esta molt limitada en espai per encabir els residus que
gestiona de la ciutat; i que l’altra és que admetre una
activitat com a aquesta que es proposa en la moció en la
mateixa deixalleria els faria caure en una qüestió de
legalitat que provablement no els permetria dur a terme
aquesta activitat; que s’entén que els residus s’han de
gestionar a la deixalleria i un cop a dins de la deixalleria
no poden sortir si no els gestiona un gestor autoritzat; que
qualsevol activitat que es vulgui fer amb els residus a dins
de la deixalleria l’ha de fer un gestor autoritzat, cosa que

els particulars no ho són i que per aquestes dues raons, tot
i que n’hi ha altres de discutibles, el govern proposa
desestimar el punt 2; que es podria discutir si el punt 3 cal
incloure’l o no i per descomptat certificar el punt 1 com és
emprendre les gestions necessàries per crear aquesta web
municipal perquè la gent pugui oferir intercanvis entre
particulars sempre que es respecti la llei de residus vigent
i que desestimen el punt 2 amb el compromís del govern
d’estudiar qualsevol proposta que ajudi a portar a terme
aquesta proposta.
Seguidament, el Ple de l’Ajuntament adopta l’acord
següent:
“El consumisme genera desigualtats, insatisfacció i un
munt de residus. El consum compulsiu, sovint, no respon a les
necessitats de les persones i ens aboca a comprar, usar,
llençar i tornar a comprar cada cop més de pressa.
L’obsolescència
programada
dels
objectes
i
les
modes
imposades per la societat de consum són factors clarament
insostenibles. Atès que llencem molts objectes que podrien
ser
útils
a
altres
persones,
entenem
que
cal
que
l’administració pública cerqui mecanismes per posar fi a
aquest malbaratament de recursos i minimitzar el volum de
residus que generem i, alhora, afavorir un canvi d’hàbits i
de valors. Una bona idea per impulsar el consum responsable i
valoritzar una part important dels nostres residus, seria
adaptar a la nostra ciutat les iniciatives endegades per
diversos
ajuntaments
catalans,
que
han
adequat
les
deixalleries a les necessitats del segle XXI. Justament, amb
la
voluntat
d’impulsar
la
reutilització,
el
troc
i
l’intercanvi no monetari, han sorgit els serveis de
Deixalleria Virtual, que a través dels webs municipals
habiliten un espai específic per fer ofertes i demandes
d’objectes en desús. Per tot això, el Ple de l’Ajuntament
acorda: 1.- Crear, a través del web municipal, un servei de
deixalleria virtual destinat a l’intercanvi no lucratiu
d’objectes en desús. 2.- Incorporar els acords en el
Reglament
Regulador
de
la
Deixalleria
Municipal
de
Figueres.”, en aprovar-se per unanimitat els punts 1 i 3 de
la moció abans transcrita i en no aprovar-se el punt 2 de la
moció en votar a favor els tres membres de l’Ajuntament
següent: Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa i Casellas
Borrell; i en contra, els quinze membres de l’Ajuntament
següents: Vila Vicente, Canet Coma, Ollé Sangenís, Besora
Causadias, Yécora Romero, Bonany Pagès, Ferrer Sala, Felip
Gayolà, Mata Solsona, Carbonell Sabartés, Plujà Fàbregas,

Borrego
Soler.

Torres,

del

Olmo

Rivera,

Pujulà

Comajuan

i

Solé

----Ajuntament:
No
s’acorda
fer
onejar
únicament
i
exclusivament la insígnia de la ciutat al costat de la
senyera catalana durant determinades dates. El senyor Llueca
Fonollosa procedeix a la lectura de la moció següent:
“Ciro Llueca Fonollosa, regidor del Grup Municipal
Socialista a l’Ajuntament de Figueres. MANIFESTO. Que
tradicionalment els grups polítics amb representació a
l’ajuntament han presentat mocions i propostes d’entitats i
partits per al seu debat al Ple. En aquest sentit presentem
la següent moció de la Candidatura d’Unitat Popular i,
DEMANO. Que es tingui per presentada, per part del PSC, la
moció de la CUP citada a continuació, i se n’acordi la
urgència per a debatre-la i votar-la en el Ple d’avui 7
d’abril. Moció de la CUP de Figueres per tal que la insígnia
de Figueres i la senyera catalana onegin en solitari per
Fires i Festes de la Santa Creu.
El proper 3 de maig,
Figueres viurà una nova edició de les Fires i Festes de la
Santa Creu. Durant tota la setmana els figuerencs i
figuerenques viurem de manera intensa la nostra festa major.
Si hi ha alguna data especial entre tots els ciutadans de la
ciutat no és cap altra que la de la nostra festa major.
Durant aquests dies Figueres també acull la visita de moltes
famílies i veïns d'arreu de la comarca participant amb
nosaltres d'aquesta festa. La ciutat exerceix plenament la
capitalitat de l' Empordà i es converteix en un punt de
referència per la resta del país. Les Fires i Festes de la
Santa Creu formen part de l'immens llegat de festes i
tradicions de la nació catalana i prova d'això en són les
nombroses mostres de catalanitat en els seus actes. Les Fires
i Festes de la Santa Creu també s'han convertit al llarg dels
anys en un espai d'integració per a les diferents cultures
que conviuen a la ciutat. Prova d'això n'és la participació
de múltiples associacions culturals de nous figuerencs a les
Fires i Festes de la Santa Creu, amb voluntat de ser
partícips de la festa, com a plenament catalans figuerencs.
Per aquest motiu, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
proposa al Ple l’aprovació dels següents acords: 1.- Que
durant la celebració de les Fires i Festes de la Santa Creu
onegi a la balconada de l'Ajuntament exclusivament i
únicament la insígnia de la ciutat al costat de la senyera
catalana, com elements i símbols que representen a tots els
figuerencs. 2.- Que una vegada aprovat aquest acord, el

mateix pugui ser aplicat en dates senyalades com la Diada de
Sant Jordi o la commemoració de l'Onze de Setembre.”
Seguidament
el
Ple
de
l’Ajuntament
ACORDA,
per
unanimitat,
declarar
la
urgència
de
la
moció
abans
transcrita.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler
que diu que que esta a favor d’aquesta moció; que per cuidar
la responsabilitat de l’alcalde davant del delegat del govern
s’hauria de modificar i en comptes d’aprovar els dies festius
de posar només la Senyera, s’hauria de posar només la Senyera
els dies normals i totes els dies festius perquè això es
vigila els dies de festa i potser així es podrien escapar per
la tangent; que el seu país té una bandera i la ciutat una
altra i que amb aquestes dues n’hi ha prou.
Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu
que el seu grup respecta la legalitat vigent; que recorda que
ha compartit competències de govern a nivell d’estat i que
votaran en contra perquè la Constitució ho deixa ben clar;
que vol fer un incís en la qüestió de la bandera de la ciutat
de Figueres; que properament són les Fires i Festes de la
Santa Creu; que l’any passat va fer un article que demanava
més presència d’aquesta bandera i no treure’n cap, però sí
que la bandera de la ciutat tingués més presència que també
ha de recordar que algun ciutadà ha fet arribar aquesta
petició arran del posicionament de Senyeres a l’entrada de la
ciutat; que creu que l’única bandera que representa a tots
els figuerencs és la bandera de la ciutat i que segurament si
passessin pels centres escolars de la ciutat veurien que la
mainada no coneix al bandera de la ciutat i que això és
lamentable; que fa un toc d’atenció en que potser a les
properes Fires i Festes de la Santa Creu seria una
satisfacció per a aquest grup veure més banderes de la ciutat
durant la Festa Major.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que són conscients del que diu la legislació i
lògicament com a partit ja els ha tocat viure-ho en altres
instàncies de govern i també són conscients del què volen i
que acabaran comprenent la decisió que prengui l’alcalde que
en definitiva és qui va rebre un expedient no massa agradable
com a màxima autoritat que representa l’Ajuntament, però QUE
ells han presentat mocions semblants en altres plenaris i que
com s’apel·la a la coherència en altres temes votaran a
favor.
Seguidament, intervé el senyor Ollé Sangenís que diu que
aquesta és una situació que es repeteix cada any d’una forma

semblant i que el que també és coincident és que la
legislació és molt clara; que d’alguna manera ja han estat
advertits perquè això no es produeixi i perquè diu molt
clarament que les banderes han d’estar una al costat de
l’altra en aquestes manifestacions; que creuen que han de ser
rigorosos amb el compliment d’aquesta llei i que el seu grup
municipal votarà negativament aquesta moció.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA no aprovar-la en votar-hi a favor els sis
membres
de
l’Ajuntament
següents:
Canet
Coma,
Besora
Causadias, Mata Solsona, Carbonell Sabartés, Plujà Fàbregas i
Solé Soler; i en contra, els dotze membres de l’Ajuntament
següents: Vila Vicente, Ollé Sangenís, Yécora Romero, Bonany
Pagès, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca
Fonollosa, Casellas Borrell, Borrego Torres, del Olmo Rivera
i Pujulà Comajuan.
Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu
que han votat que no per estricta qüestió de legalitat i per
preservar l’alcalde de futures iniciatives que li poguessin
reprendre tot i que en la línia del que ha comentat el
regidor Borrego prega que contestin la instància del 28
d’octubre de l’any 2010 en la que un ciutadà demanava que es
pengessin les banderes de la ciutat a l’entrada i que prega
que contestin si o no, però que contestin.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Canet Coma que diu que la resposta formal per escrit al
ciutadà que ha fet la pregunta no l’ha rebuda, però que si
que ha rebut un correu electrònic de part seva que deia que
el tema es tractava en els àmbits corresponents del govern;
que no té la resposta que es va decidir fa molts pocs dies i
que es va retardar la resposta tot i que pot semblar un tema
relativament senzill, però que aquest ciutadà no qüestionava
només les banderes de Figueres al costat de les Senyeres que
es van posar, si no també un canvi en els tòtems de l’entrada
de la ciutat i que van demanar l’informe corresponent a
determinats regidors i tècnics de la casa i que en pocs dies
rebrà la resposta amb la decisió que es va prendre.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que creu que
el plenari encerta amb la decisió que acaba de prendre per
una qüestió de legalitat, però que la ciutat ha de tenir
molta cura i ser molt delicada amb els seus símbols que han
d’aplegar i no dividir; que s’ha superat aquella etapa dels
anys 90 quan les ciutats vivien amb agressivitat les seves
Festes Majors per dinàmiques de banderes; que els últims

quatre o cinc anys la normalitat institucional ha estat un
fet positiu i que això ha eradicat el debat de tot arreu i
que és legítim que tothom defensi les seves idees polítiques,
però que hi ha una legalitat vigent que el legislador algun
dia canviarà i que si mai canvia aquesta llei aplicaran el
que se’n derivi; que la ciutat té a les entrades una
presencia clara i simbòlica de la seva catalanitat; que per
Fires i Festes de la ciutat les banderes es troben a
les
places;
que es troben banderes catalanes arreu de la
ciutat; que per la Diada Nacional onegen banderes estelades
en les places associades a independentistes com el president
Macià i el president Companys; que creu que són curosos
perquè tothom se senti a gust en la ciutat de Figueres, però
que alhora això ha de ser compatible amb el respecte de la
legalitat perquè finalment als ajuntaments i a l’alcalde els
correspon garantir-ho i que agraeix la responsabilitat dels
grups municipals.
----Esports: Es ratifica el decret de l’alcalde president de
6 d’abril de 2011 pel qual va aprovar definitivament el
projecte d’obra municipal ordinària denominat “Centre de
tecnificació de tir amb arc en el complex de l’estadi
municipal de Vilatenim”. La Presidència procedeix a la
lectura del decret següent:
“Per decret de l’Alcaldia de 10 de novembre de 2010 es
va aprovar inicialment el projecte bàsic denominat “Centre de
tecnificació de Tir amb arc en el complex de l’estadi
municipal de Vilatenim” redactat pels serveis tècnics
municipals que incorpora el projecte de gestió: Sala
municipal de tir amb arc de Figueres. El decret va ser
ratificat per la Junta de Govern Local de 29 de novembre de
2010. L’expedient es va exposar al públic durant un termini
de 30 dies hàbils amb la publicació d’un anunci al Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament en data 15 de novembre de 2010, la
publicació als setmanaris Hora Nova i Empordà en data 23 de
novembre de 2010 i la publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Girona el dia 26 de novembre de 2010. Durant
aquest termini d’exposició pública no es van presentar
al·legacions. S’ha modificat el projecte per incorporar les
especificacions tècniques requerides pel Consell Català de
l’Esport en el seu informe de 15 de març de 2011, RE 5200, y
s’incorpora
l’estudi geotècnic, i també l’estudi de
seguretat i salut requerit en l’informe jurídic de 10 de
novembre de 2010. Vist allò que estableix el Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,

activitats i serveis dels ens locals, aquesta Alcaldia
Presidència RESOL: 1r.- Aprovar definitivament el projecte
d’obra municipal ordinària denominat “Centre de tecnificació
de Tir amb arc en el complex de l’estadi municipal de
Vilatenim” redactat pels serveis tècnics municipals que
incorpora el projecte de gestió: Sala municipal de tir amb
arc
de
Figueres.
2n.Publicar
l’anunci
d’aprovació
definitiva al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis
de la corporació. 3r.- Sotmetre a la ratificació per part del
Ple de l’Ajuntament aquest decret.”
Seguidament
el
Ple
de
l’Ajuntament
ACORDA,
per
unanimitat, declarar la urgència de la ratificació del decret
abans transcrit.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat, ratificar el decret abans transcrit.
----41 Precs i preguntes. A l’apartat de precs i preguntes es
produeixen les intervencions següents:
----Serveis municipals: Prec que formula el senyor Borrego
Torres sobre l’ampliació del Parc de Bombers. Fa ús de la
paraula el senyor Borrego Torres que diu que tenien prevista
la presentació d’una moció i que al final l’han convertida en
un prec; que després de la visita del delegat del govern de
la Generalitat s’hauria de fer una consulta sobre el tema de
la possible ampliació del parc de bombers; que no tenien cap
noticia d’aquest tema; que ja fa temps va sortir en un mitjà
de comunicació la possible ampliació i trasllat del parc de
bombers de la ciutat de Figueres; que això crearà incertesa
en el futur del parc i que creu que s’hauria de fer una
declaració sobre aquesta qüestió; que sol·liciten que en nom
d’aquest Consistori l’ alcalde de la ciutat faci un prec al
conseller de l’interior sobre aquesta qüestió per aclarir com
està l’assumpte de la possible ampliació del parc de bombers.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que està
d’acord amb el senyor Borrego; que aquest és un tema que ha
de preocupar perquè el parc de bombers en aquests moments a
la ciutat de Figueres no té les instal·lacions prou adequades
ni prou correctes; que saben que han de prendre una decisió i
que la veritat és que mai no en van treure l’aigua clara amb
el govern anterior sobre quines eren les seves intencions i
que amb el govern actual tampoc n’han parlat encara; que és
oportú que des de la ciutat formulin aquesta preocupació i
que si més no es conegui què pensen fer en relació al

programa de millora d’infraestructures i parcs de bombers en
el que
afecta a la ciutat de Figueres; que està totalment
d’acord i que procediran des de l’àrea de l’alcaldia a
interessar-se amb urgència per aquesta qüestió i que es
donarà compte del resultat.
----Pressupostos: Pregunta que formula el senyor Casellas
Borrell sobre la liquidació del pressupost. Fa ús de la
paraula el senyor Casellas Borrell que diu que vista l’hora
que és portava un parell de preguntes, però que intentarà
formular-ho tot en una per intentar anar ràpid; que el primer
prec que vol fer és que es podria discutir sobre un moment de
crispació que hi ha hagut per parts de tots i que vol demanar
que s’intenti mantenir la serenitat; que com ja li ha dit
alguna altra vegada l’alcalde és un hàbil orador i que el que
li ha de retreure és que rere de les bones paraules, les
paraules embolcallades i les paraules meloses hi ha
afirmacions constants que ajuden a crispar; que no creu que
ajudi avui la nostre societat quan sent que si és grotesc i
que si es reuneixen a la claca del partit; que tot això
convida a crispar i que creu que no s’ho poden permetre en
aquest moment; que convé mantenir unes formes; que vol fer
una intervenció al voltant del tema econòmic i que ja se sap
què preguntarà d’aquí poc; que li agradaria marcar les
paraules del president Mas ahir quan va acabar la seva
intervenció
i deia “austeritat, diàleg i lleialtat” i que
això no n’hi troba en la relació de la presidència amb el
grup socialista; que no els excita parlar d’escultures, sinó
que els excita parlar de gastar-se 150.000 euros quan tenen
una liquidació del pressupost que l’any passat ja va ser
negativa; que això si que els excita i que també hauria
d’excitar l’alcalde perquè és l’alcalde i no és només per
executar un programa de govern en el que diu que es posaran
escultures o s’embellirà la ciutat; que l’alcalde és el
responsable de què les finances municipals entrin en una
espiral de caiguda i el que ha de prendre mesures i que
simplement és això el que els excita; que ha de preguntar
sobre la memòria de gestió; que diu que han preguntat per
escrit; que l’alcalde ha afirmat als mitjans i a algun
regidor que ho han pagat tres empreses que volen estar en
l’anonimat; que insisteix que es digui què han pagat aquestes
empreses i que es formalitzin els convenis pertinents i que
no hi ha més; que no pot ser que s’editi una memòria en la
que hi hagi un escut de l’ajuntament i en la que hi deu
haver-hi un dipòsit legal i que no se sàpiga si hi ha entrada

o sortida de diners de l’ajuntament; que insisteix i prega
que es digui això; que li consta que algú li ha fet saber que
l’alcalde té intenció de dir-ho al final i de contestar la
instància al final com és degut i insisteix en què ho faci;
que avui que han parlat de la qüestió del drac i dels
convenis; que han votat que no
des del més absolut dels
desacords perquè les persones i les empreses que han signat
el conveni són proveïdors de l’Ajuntament; que abans eren 11
i ara són 7 i que és greu que el que ha aportat més és
Fisersa Ecoserveis amb 4.500 euros; que si no recorda
malament en tenen un 12% o un 17%; que directament els han
posat 1.500 euros, però que això al final no és important;
que el que és important és que s’han fet les coses ben fetes
i els convenis diuen que aquests senyors paguen i l’alcalde
diu que és per un motiu de voler col·laborar amb la ciutat i
ell s’ho creu però que ha de preguntar si s’ha formalitzat un
conveni; que prega que es formalitzi també un conveni pel que
té a veure amb aquesta memòria; que també ho demana perquè hi
hagi transparència democràtica i perquè no pot ser que ahir
mateix va anar a una associació de veïns i a ell, que és el
portaveu del principal partit de l’oposició, un senyor va
agafar la memòria, li va tirar i li va preguntar que “qui ha
pagat això”, i que ell no ho sàpiga; que al final els
polítics són tots i li va costar donar una explicació; que
amb la forma de la memòria no s’hi posa simplement; que vol
fer unes lleugeres consideracions; que si en 140 pàgines hi
ha 130 fotografies de l’alcalde i es dóna autobombo li és
completament igual; que només vol saber d’on han sortit els
diners i qui ho ha pagat perquè li costa de creure veient les
seves
declaracions;
que
podria
ser
una
qüestió
de
desinformació perquè sembla ser que no se sap prou bé si són
7.000 exemplars i 30.000 euros; que costa de creure, però que
està segur que el senyor alcalde deu tenir una gran capacitat
de convicció per a aquestes empreses perquè aportin els
diners; que hi ha més consideracions sobre la memòria; que
aquesta era una més de les despeses supèrflues, de les
despeses que no tenen en compte quina és la situació des de
la liquidació de l’any passat, que no tenen en compte que no
es pot seguir amb la furgoneta, que no tenen en compte la
portada del diari amb el doble de demandes a Serveis Socials;
que a Figueres hi ha 4.000 parats i ni planetes piruletes, ni
satèl·lits, ni si es toca de peus a terra; que només demana a
l’alcalde que baixi a la realitat, que passegi i que vegi;
que ell ha posat per escrit que la ciutat s’ha de basar en la
cultura i que s’ha de fer una ciutat agradable, però que en

aquest moment això no resulta convenient perquè és molt
difícil d’explicar; que l’alcalde diu que és necessari un
relat, però que hi ha coses més necessàries abans; que la
següent pregunta que afegeix és que si fan una memòria de
gestió i hi posen aquest títol les memòries de gestió
contenen resultats i no només fotografies; que en una memòria
de gestió hi hauria d’haver els números de la casa i que hi
hauria d’haver els quatre exercicis i no hi són; que el únics
números que hi ha són els de les fotografies o els actes; que
podria dir que hi ha actes que s’han fet i no hi són, però
que és igual i que no ve d’aquí; que l’alcalde ha governat
amb un grup de 5 i amb un altre de 6 regidors i que no se’n
surten, però que això també és igual; que el que demana és
que realment faci una memòria de gestió en la que hi surtin
els números; que els figuerencs han de poder saber quins són
els números de l’ajuntament, que si vol pot repetir els de
l’any passat, però que ja no són reals; que l’any passat
tenien 800.000 euros de dèficit; que els que fan el monument
a l’anxova els tenen de superàvit; que demana que hi figurin
les diferents liquidacions del pressupost i sobretot que
figuri la d’aquest any; que el 28 de febrer s’exhauria el
termini per presentar la memòria del pressupost; que li
consta que la tindran d’immediat i demana que es faci arribar
a mans de tots els grups la liquidació del pressupost de
forma urgent perquè no poden saber res que no siguin unes
fotografies que surten en un llibre; que si es repassa es
veurà que no s’acosten a la realitat i que si l’alcalde agafa
la liquidació de pressupost de l’any passat hi figuren
increments romanents positius 415.000 euros que no s’han
executat d’una obra en el carrer Pep Ventura; que en canvi
tenen moltes fotografies de coses que s’han fet; que tenen
29.000.000 d’euros d’obres per executar i que no s’han fet;
que el que demana és que si es vol fer una memòria es faci
ben feta i fent-hi figurar totes les qüestions que afecten
els ciutadans; que la primera és la butxaca i la segona és
que tan aviat com sigui possible, d’acord amb el que diu
l’article 191 de la llei d’hisendes locals, es faci arribar
la liquidació del pressupost; que ha de recordar que van
preguntar al regidor d’hisenda si es podia comprometre a fer
arribar a mans de tots els grups la liquidació de pressupost
abans del mes de maig i que va dir que això no podia ser; que
li agradaria que li diguessin per què, ja que li consta que
la liquidació del pressupost, si no la tenen, l’haurien de
tenir dilluns que ve; que per tant prega i demana al senyor
alcalde que prengui compromís que abans de 15 dies tots els

grups de l’Ajuntament puguin disposar de la liquidació del
pressupost, ja que necessiten saber quin és l’estat de les
finances municipals; que llavors podran valorar si és
convenient o no posar estàtues i que potser els sorprendran i
resultarà que hi ha molts diners que han aparegut de cop; que
llavors aplaudiran les escultures, però que se li fa estrany;
que s’ha d’acreditar l’estat de les finances municipals i que
tots ho agrairan.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que vol
avaluar i informar sobre el cost que ha tingut la memòria de
gestió dels darrers quatre anys i aquest llibre que s’ha
editat per l’Ajuntament de Figueres; que el cost que ha
tingut per a ciutat ha estat de 0 euros; que si alú va a una
associació de veïns i li fan aquesta pregunta i vol respondre
la veritat pot dir que el cost per a l’Ajuntament de Figueres
per l’edició d’aquest llibre ha estat de 0 euros; que aquesta
edició del llibre ha correspost a l’Ajuntament de Figueres;
que ho fan tots els ajuntaments de les ciutats; que no cal
que recordi el que va fer l’anterior alcalde com a balanç de
l’anterior mandat; que ell considera que estava molt ben fet
i que no es trobaran crítiques seves perquè l’anterior
alcalde va editar uns materials del balanç de la feina feta
amb l’orgull que algunes coses s’havien fet bé algunes no
tant,
però que eren virtuals i algun dia es farien i que
eren projectes que tenia al cap i que també passava bou per
bèstia grossa; que això es va fer fa quatre anys i que avui
en dia ho fan tots els ajuntaments; que tots els governs de
la ciutat passen balanç, però que va donar instrucció al
regidor d’hisenda que s’havien d’esforçar per a que el cost
de l’edició d’aquest llibre fos de 0 euros; que creu que la
ciutat necessita un relat, un balanç, un balanç positiu que
sigui motiu de satisfacció; que ho han fet contents i
satisfets de les coses que han sortit bé; que allà s’hi
il·lustren i s’hi encarnen; que en fer la indicació va ser
conscient del context de dificultat actual; que és important
que no costi ni un sol euro a l’Ajuntament; que això s’ha fet
buscant el mecenatge i el patrocini de tres empreses i que
així ho han dit; que hi ha un acord entre l’Ajuntament de
Figueres i l’empresa Bis Dixit és l’empresa encarregada de
tirar endavant l’edició d’aquest llibre; que a l’empresa Bis
Dixit li han encarregat 7.000 exemplars; que ho concreta
perquè es tingui la informació precisa i perquè es el primer
interessat en que hi hagi la màxima informació i la màxima
transparència perque tothom ho sàpiga; que aquesta empresa
s’ha compromès a lliurar gratuïtament i a cost 0 a la ciutat

de Figueres, en aquest cas al govern de la ciutat el llibre;
que han buscat tres empreses que volguessin patrocinar aquest
llibre i que es posessin d’acord amb l’empresa Bis Dixit
perque es distribuissin proporcionalment l’import d’aquesta
factura; que d’aquest llibre se n’han editat 7.000 exemplars
i que cada llibre té un cost de 5 euros; que el paguen tres
empreses; que per garantir la total transparència els
regidors volen que digui el nom de les tres empreses; que pot
dir el nom de l’empresa que ho ha fet amb tota transparència
i aquesta empresa, en els seus balanços, tindrà les empreses
que ho han facturat tal com ho tindran les empreses que han
assumit el compromís de cofinançar aquesta edició del llibre;
que no ho pot dir explícitament perquè hi ha un acord de
confidencialitat i això ho entén tothom que fa coses
d’aquestes; que aquestes empreses van dir que volien
col·laborar, però que en aquest context preferien fer-ho amb
una discreció que els garantís un acord de confidencialitat
per
estalviar-se
reproduir
aquest
mateix
acord
amb
l’Ajuntament d’Olot, de Girona o de Roses; que aquesta és una
pràctica habitual en el món empresarial en què moltes
empreses col·laboren; que de vegades ho fa fins i tot
l’Ajuntament; que segurament el senyor Casellas en els seus
anys al govern ha fet alguna d’aquestes iniciatives quan
alguna entitat ha demanat que la recolzessin en l’edició d’un
llibre o en l’edició d’una iniciativa i es va considerar que
no era necessària una col·laboració explícita però van dir
que els ajudarien en l’edició del llibre quedant-se 25
exemplars o 50 exemplars; que això es fa habitualment; que
tots ho han fet; que ha parlat amb alcaldes de colors molts
diferents i tots ho fan i ho fan tots els ajuntament; que les
empreses han demanat un acord de confidencialitat i aquesta
és una informació pública i transparent, però que no tenen la
obligació, com a Consistori, de publicitar i que això s’ha de
respectar; que és compatible amb la màxima transparència i
màxim rigor; que pot probar un acord entre l’alcalde de la
ciutat i Àlex Gifreu que és el dissenyador, l’empresari de
Bis Dixit, que regula i que deixa ben clar que ni un sol euro
de l’Ajuntament sortirà per a aquesta qüestió; que tots poden
quedar ben tranquils i que s’ha d’interpretar com es vulgui o
valorar com vulguin; que poden demanar també un informe a
l’interventor; que ni un sol euro de l’Ajuntament sortirà per
a l’edició d’aquest llibre; que això ha de quedar ben clar
perquè era un requeriment i una exigència que va fer a l’hora
de tirar endavant aquesta iniciativa; que sobre el tema de
garantir el bon clima i el bon ambient el grp municipal

socialista ha fet possible que en un mateix ple es felicités
l’Ajuntament perquè s’han fet les coses bé amb el tema de
l’escultura i que el seu mateix regidor acusés de coaccionar
a les empreses; que en el mateix ple han fet compatibles les
dues situacions; que ho diu sense acritud, però que el grup
socialista també ha de fer un petit exercici de serenitat, de
tranquil·litat i de venir al ple tranquils; que una cosa és
ser exigents, crítics o punyents i l’altre és mantenir una
línia argumental coherent perquè no es pot cridar al bon to i
al bon ambient, a la coresponsabilitat i a fer les coses bé i
permetre que un dels regidors digui que l’Ajuntament
pràcticament comet delictes, perquè quan es diu que el
regidor d’hisenda coacciona és molt greu i això no ho tenen
en compte; que s’ha d’entendre que en cap moment per part del
govern de la ciutat s’ha aixecat ni s’ha estat despectiu amb
ningú; que en aquests moments no disposa de la liquidació del
pressupost; que li consta que la intervenció municipal està
culminant aquests treballs i que quan els tingui el primer
que farà serà avaluar-la; que un cop l’hagin avaluat i se
l’hagin fet seva la distribuiran entre els grups municipals.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que vol replicar a l’alcalde perquè rere el
bon to de les paraules s’hi amaguen coses que no son certes;
que agraeix que tan bon punt l’interventor tingui la
liquidació del pressupost i el govern l’hagi pogut veure ho
faci saber; que personalment anirà a veure el senyor
interventor per saber en quin moment ha entregat la
liquidació; que no es pot dir tot amb les bones paraules; que
l’alcalde no pot dir que no va criticar la memòria que va fer
el senyor Armangué perquè en el diari de Girona la va
qualificar de deplorable i la qualificava com la del govern
més estèril de la democràcia; que el senyor Vila hauria de
mirar l’hemeroteca; que no es pot mentir amb bones paraules;
que l’alcalde no pot dir que no digui que no va criticar
perquè va dir “deplorable” i “el govern més estèril de la
democràcia”; que això del govern més estèril de la democràcia
era opinió i legitima crítica, perque dir deplorable és
criticar; que potser és que l’alcalde sí que viu en un altre
planeta i no entén el sentit de les paraules; que pel que fa
a la qüestió de la memòria està d’acord que hi ha una empresa
que l’ha editat, però que s’han de fixar en una premissa com
es que les finances municipals, ni les de la diputació, ni
les de l’Estat no ho són de confidencials; que hi ha un
interventor aquí, un a la diputació, un interventor general i
una sindicatura de comptes aliena a les intervencions perquè

no siguin confidencials; que perquè el senyor Vila és
l’alcalde se’l creu, però que pot ser que hi hagi algun
ciutadà que no es creu de tan bon grat això d’aquestes
empreses; que llavors l’alcalde s’ha d’aplicar aquest
principi de que no es pot ser confidencial amb els comptes
públics; que no es pot posar el segell de l’Ajuntament en un
lloc que no se sap com s’ha pagat ni amb què; que l’alcalde
ha dit que el grup socialista també havia procedit d’aquesta
manera i que això no és veritat; que posa l’exemple de
l’àgora a Argón Informàtica amb qui es va fer un conveni; que
no ha desautoritzat el regidor; que l’alcalde ha dit que
s’havia fet un conveni formal; que no sap si l’origen del
conveni és bo o no, però que el que pot dir és que se l’hi ha
queixat un d’aquests empresaris; que no sap si l’origen està
bé, però que la forma era el conveni; que torna a demanar al
senyor alcalde que amb les bones paraules no es pot dir de
l’alçada d’un campanar; que s’ha de governar per a tothom i
intentar tocar de peus a terra i que quan l’ajuntament està
gravíssims problemes econòmics que quedaran reflectits en la
liquidació de pressupost no es pot fer passar bou per bèstia
grossa comparant-se amb altres ajuntaments amb el que té a
veure amb les inversions per l’embelliment de l’espai públic.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que el tema ja està suficientment aclarit i debatut.
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego
Torres sobre la rotonda Ricard Giralt. Fa ús de la paraula el
senyor Borrego Torres que diu que el dilluns el gerent
d’urbanisme va negar l’existència d’un informe negatiu i del
que se’n deu tenir constància sobre aquesta rotonda, però que
el més greu és que el gerent d’urbanisme li va dir que dins
dels expedients de l’Avinguda Vilallonga hi havia un informe
de Fisersa i un informe de la Guàdia Urbana positius; que
això és fals; que va anar a urbanisme l’endemà a consultar
aquests expedients i que no existeixen; que el dia de la
comissió se li va dir una mentida; que l’únic informe que
existeix de Fisersa és un informe d’aigües, no de circulació
dels autocars que és el que ell va sol·licitar i que no hi ha
cap informe de la Guàrdia Urbana; que se li va dir una
mentida i que està cansat que se li ocultin qüestions que són
molt greus; que aquella rotonda és un perill i que no es vol
modificar una cosa que al final s’haurà de modificar a costa
de la butxaca de tots; que creu que o es posa una solució o
que poden arribar a coses més importants perquè el que no pot
ser és que se li diguin mentides i després l’expedient no hi

sigui; que això és una qüestió molt greu; que l’alcalde ho
sap i que si ha passat per allà li ha de donar la raó; que
si un autocar o un camió ha de passar per allà haurà d’envair
el sentit contrari, s’haurà d’obrir i provocarà retencions;
que el més greu és que en aquest informe que no ha llegit,
però que té constància que hi és hi consta una gasolinera on
s’han de descarregar materials perillosos i que cal preguntar
si s’ha d’esperar un accident perquè es facin les coses i
demana que l’alcalde personalment posi mans en aquest
assumpte.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que sap que
aquest assumpte preocupa al senyor Borrego; que creu que el
senyor gerent quan li va respondre el que volia era deixar
clar que no hi havia cap informe negatiu de les companyies de
serveis o de la Guàrdia Urbana en relació a aquest projecte i
que el gerent es ratifica en que no existeix cap informe
negatiu ni de l’empresa municipal de serveis, ni de la
Guàrdia Urbana en relació a aquest projecte; que si hi ha
algunes notes o algunes consideracions d’algú, però que si
pot haver compartit el seu criteri i la seva opinió amb algú
ho desconeix i no hi pot arbitrar, però que el que si que pot
garantir és que en el moment de fer la redacció d’aquest
projecte es va consultar i es va sotmetre a la consideració
de tots els serveis tècnics municipals i es van tenir en
compte les diverses opinions que s’han recollit; que en
aquest moment pot garantir que no hi ha cap informe de la
Guàrdia Urbana en aquest expedient que digui això que
s’afirma i que com que no hi és no se’l poden inventar; que
el regidor diu que pensa que això no s’està fent bé i que
s’haurà de rectificar, però que això ja es veurà; que té
plena confiança en els tècnics municipals que han redactat
aquest projecte; que s’ha sotmès a votació pública, s’ha
aprovat i ara s’executa i que els serveis tècnics, enginyers
i arquitectes estan convençuts que és un projecte correcte i
que admetrà el girs que ha d’admetre; que el regidor està
convençut que no i que no sap si això és una intuïció o si el
regidor s’ha assessorat o si hi ha gent que l’ha ajudat a
posicionar-se així; que hi ha una posició política clara que
és la seva i hi ha una opinió tècnica clara acreditada amb un
informe que diu que això s’ha fet bé; que s’ha de comprendre
que l’alcalde s’ha de recolzar en els criteris i els informes
tècnics perquè si no quedarien en la indefensió si cadascú
s’ocupés de qüestions que no són les que el correspon, ja que
el dia que els regidors es posin a fer d’arquitectes i
enginyers potser els enginyers i els arquitectes es posaran a

prendre decisions polítiques; que creu que aquest expedient
es un tema tancat; que no hi ha cap informe de la Guàrdia
Urbana; que en relació a la objecció de si això serà
possible, viable o no ja es veurà i que en l’estat actual
dels coneixements que es tenen està convençut que és un
projecte ben plantejat.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego
Torres que diu que han estat elegits pel poble per a alguna
cosa; que si no la ciutat estaria manada pels tècnics i que
ja sap qui són els tècnics, però que els regidors tenen unes
funcions; que hi ha una qüestió que és el sentit comú; que no
sap si l’alcalde sap aquesta paraula; que torna a repetir que
les seves fonts afirmen que existeix aquest informe, però
que, a més a més, se li va dir la comissió que dins de
l’expedient hi havia un informe de Fisersa positiu i un
informe de la Guàrdia Urbana positiu i que no hi són ni
negatius ni positius; que no hi són i no sap per què diuen
que n’hi ha si no hi són; que convida l’alcalde a que hi vagi
demà i consulti l’expedient només per tapar-li la boca; que
hi ha una qüestió que ja va comentar com és que a la sortida
del carrer Colom hi ha una indicació “obligatòriament a
l’esquerra”; que van dir que no, però que hi continua i que
els cotxes que giren a la dreta fan una cosa que no han de
fer; que pregunta si li poden dir en quina direcció s’ha de
girar i per què no s’ha tret la senyal; que ja sap que això
molesta l’alcalde, però que són qüestions que s’han
d’aclarir; que dilluns va tenir constància que hi ha una
senyora que va caure per culpa d’unes rajoles d’allà que no
estan ben col·locades i que aquest estalvi de 2.000.000
d’euros deu ser perquè no s’han gastat en el que s’havien de
gastar; que s’ha de mirar per què en una vorera hi ha cinc
punts de llum i en l’altre n’hi ha deu; que s’han de
preguntar també per què una sèrie de contenidors soterrats
que anaven davant d’un comerç s’han traslladat i en canvi en
un altre comerç no s’ha fet; que cal preguntar si es perquè
uns es coneixen i els altres no; que alguna vegada que ha
anat a veure questa obra ja ha vist que les bicicletes
s’estan apoderant de les voreres; que aquesta avinguda en el
segle XXI no té carril bici i que això és una mica
lamentable; que creu que els vianants han de circular
tranquil·lament i no esquivant les bicicletes i que les coses
s’han de prendre seriosament; que també s’ha dit per part de
la Guàrdia Urbana que es procurés no plantar arbres davant de
semàfors; que davant del semàfor hi ha un arbret que ara és
petit, però que florirà; que demana que es tingui en compte

aquelles persones que també tenen molta experiència, que fan
informes, que no se’ls té en compte i sobretot que s’apliqui
el sentit comú; que s’hauria d’aplicar aquesta paraula en el
dia a dia i que estan aquí per a alguna cosa i que si deixen
la feina als tècnics ja se’n poden anar a casa, però que
estan aquí per controlar aquests tècnics.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que el senyor Borrego sap que al projecte de l’Avinguda
Vilallonga no s’hi ha incorporat un carril bici perquè és un
vial de 15 metres d’amplada en els seus trams més amples i
que la prioritat era preservar i garantir la seguretat dels
vianants, ampliar voreres, ampliar 5 metres una de les
voreres i 3 metres l’altra, incorporar uns elements de
mobiliari urbà de qualitat, incorporar uns elements d’arbrat
que ajudessin a fer que en funció del moment de l’any hi hagi
zones ombrívoles que protegeixin del sol a les hores que hi
toqui màxim el sol; que tot això s’ha fet i ja se sap perquè
aquest projecte va ser exposat, consensuat, criticat,
finalment aprovat i executat; que tot això s’ha fet amb
diàleg, discrepàncies i que en aquests moments el tema està
molt madur; que no hi ha carril bici perquè no hi cabia,
perquè es va consensuar així i en tot cas allà hi haurà una
zona 30; que en aquesta zona 30 han de poder coexistir cotxes
i bicicletes; que pel que fa al tema de la senyalltzació ja
li va dir al senyor Borrego que s’esperés a que es donessin
per finalitzades
les obres i que després s’ajustarien les
coses que s’haguessin d’ajustar; que aquesta és una obra que
s’ha fet molt de pressa i així ho reconeix tothom; que s’ha
fet notablement bé; que en el primer tram les coses han
quedat bé i que, fins i tot, alguns dels veïns més escèptics
de que l’obra pogués acabar bé veuen que la millora ha estat
substancial; que des d’aquesta perspectiva creu que el grau
de consecució dels propòsits que s’havien fixat es important;
que a partir d’aquí, si hi ha uns senyora que cau li sap
greu; que no sap que dir-li; que hi ha moltes de senyores i
de senyors que cauen cada dia; que es porten les converses a
uns extrems increïbles; que no creu que faci res incorrecte
quan constata que a la ciutat i al món la gent cau i es torna
a aixecar; que si l’Ajuntament ha fet alguna cosa mal feta
ja l’avaluarà i que si és culpa seva n’assumirà la
responsabilitat, però que és porten les converses a un extrem
increïble; que queda a l’acta que una senyora va caure a
l’Avinguda Vilallonga i que li sap greu.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler
que diu que alguna de les seves preguntes quedarà apuntada

per respondre més endavant perquè el responsable no hi és;
que demana disculpes si en el moment de la resolució de la
moció urgent ha faltat una mica les formes en el plenari,
però que li ha semblat que era una bona manera de quedar tots
satisfets i que si ha ofès a algú demana disculpes.
----Serveis municipals: Preguntes que formula el senyor Solé
Soler sobre una subvenció del bus elèctric, l’Oficina
Municipal d’Atenció al Ciutadarà virtual i Saint Petersburg.
Fa ús de la paraula el senyor Solé Soler que diu que vol
demanar en quina situació es troba la subvenció del bus
elèctric perquè quan era conseller delegat a Fisersa encara
no s’havia realitzat el cobrament; que s’acabarà el mandat i
ja deu fer gairebé 3 anys que funciona l’autobús i la
subvenció continua a no se sap quin planeta, però que aquí a
la terra no ha arribat; que en relació a l’Oficina Municipal
d’Atenció al Ciutadà virtual per descarregar els documents
només es pot fer servir internet explorer i no tots els
usuaris el fan servir; que estaria bé que no s’obligués a
tots els usuaris a fer servir aquest programa d’una empresa
privada i que poder-ho implementar no sap si és molt costós o
no; que suposa que abans de la visita a Saint Petersburg es
van arribar a alguns acords i que vol saber si s’havia anat
posant fil a l’agulla a aquests acords i en quina situació
estava d’execució al fet de donar continuïtat que va ser al
que es va arribar en aquesta visita.
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que la
més immediata és la presència en el Figueres Conference de
representants de Saint Petersburg; que és un acord al que
s’havia arribat i que està confirmat per al dia 14 d’abril;
que s’està a punt de tancar una qüestió econòmica com és fer
un intercanvi d’estudiants aquest estiu; que només falta
saber un parell de detalls perquè des de la partida de
relacions transfrontereres s’ha de mirar econòmicament on es
pot arribar per no comprometre la resta de l’any; que amb el
tècnic s’hi està treballant i s’ha fet un informe i que si el
senyor Solé no el té li faran arribar; que
aquestes
dues
accions estan súper completades i que la resta estan a punt
d’arribar; que a la tardor es farà un programa de televisió
que està bastant preparat sobre l’Empordà i la gastronomia;
que pensa que està força encaminat a part que s’han facilitat
contactes a diverses entitats sobretot pel tema turístic; que
es va coincidir a la fira de Madrid amb representants
d’aquella zona; que pensa que la feina està força ben
encaminada, però que si se li demanen concrecions hi ha dues

de molt clares com són la Figueres Conference i la beca que a
l’estiu es portarà a terme.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que pel que fa a les altres dues qüestions ja s’hi esta
treballant per avançar cap a l’administració oberta i
l’administració electrònica; que en aquests moments només es
fa possible el tema de les instàncies per la via electrònica
i que també s’avança cap a la carpeta ciutadana; que això sí
que serà un gran avenç, ja que la gent podrà consultar des de
l’ordinador de casa l’estat de concreció de qualsevol impost
o de qualsevol tràmit administratiu que s’estigui fent amb
l’administració; que això està molt madurat i que de fet
algunes empreses a data d’avui ja poden fer la facturació
electrònica; que la regidora Carbonell ja ha pres nota
d’aquesta iniciativa; que s’ho miraran; que és una proposta
correcta que es pot explorar i així atendre-la; que pel que
fa al tema de la subvenció com que no hi és el regidor de
medi ambient es remet a que quan el regidor hi sigui en
presencia física aquí o a la comissió informi com estan les
coses i que en tot cas aquest és un tema que està obert i que
van treballant.
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego
Torres sobre la carretera de Vilatenim. Fa ús de la paraula
el senyor Borrego Torres que diu que en el ple de fa un any
va plantejar una qüestió; que ho tornar a fer arribar; que la
Setmana Santa arriba i amb el tema de Vilatenim es torna
estar igual; que hi ha cues en un tram que encara no està
desdoblat; que ara el color polític de l’Ajuntament i el de
la Generalitat són els mateixos i que li agradaria saber si
l’alcalde pot aclarir una cosa amb tants canvis de colors.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquest
és un projecte que en aquests moments es troba pendent de la
seva aprovació definitiva i que com se sap el Govern de
Catalunya des del seu departament de política territorial va
generar el projecte i l’Ajuntament, d’acord amb el Consell
Municipal de Vilatenim, va formular un seguit d’al·legacions
perquè hi havia aspectes del projecte que no agradaven; que
es van posar a negociar i que s’està en aquest punt; que han
anat passant setmanes i mesos i el Govern de Catalunya no ha
aprovat definitivament el projecte; que no se li escapa a
ningú que és un projecte prioritari; que la situació
financera del Govern de Catalunya fa difícil de planejar que
a curt termini es resolgui i que el senyor Borrego té tota la
raó del món dient que és un tema que cal resoldre.

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Borrego Torres que diu que considera que és un tema que
s’està allargant en el temps; que el secretari general de
mobilitat, senyor Manel Nadal, el director general de
carreteres, senyor Jordi Follia, l’alcalde i el senyor gerent
d’urbanisme es van reunir amb veïns i comerciants i els hi
van dir que en això ja no hi havia retorn; que el 27 de
juliol de 2009 va sortir aquest projecte a exposició pública
amb un preu de 23.000.000 d’euros i que el senyor Nadal i el
departament van dir que hi havia reservats 10.000.000 per a
les expropiacions; que l’alcalde va dir
que era imminent;
que l’alcalde va dir textualment “hem d’anar a totes perquè
fa 20 anys que el tema està pendent”; que es van presentar
unes al·legacions a carreteres amb alguns retocs, però que no
s’ha sabut res més; que hi ha hagut silenci; que cal
preguntar-se
si
com
alcalde
s’ha
preocupat
d’aquesta
situació; que el que no és normal és que ara es torni a estar
igual; que a partir de Setmana Santa ja ve l’estiu i que no
pot ser que es tardi més en fer aquest tall per anar a la
rotonda fins a Roses; que el més greu és que hi ha hagut
persones particulars que s’han preocupat per això quan ho
havia d’haver fet l’alcalde; que el senyor Follia no tenia
constància que hi havia persones que vivien aquí i que es
pensava que només eren comerciants.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que el senyor Borrego no ha de perdre de vista que
l’aprovació definitiva del projecte correspon al Govern de
Catalunya i que ha de pensar que aquí hi ha dos temes que
coincideixen; que un és que s’han de posar d’acord amb el
projecte a fer perquè si no es posen d’acord prefereix que no
s’aprovi definitivament; que un cop s’hagin posat d’acord el
Govern de Catalunya i la ciutat sobre el projecte han de
tenir disponibilitat pressupostària i el Govern l’ha de tirar
endavant; que a partir d’aquí només pot dir que van formular
amb tota claredat i precisió un seguit de objeccions al
projecte per evitar que en projecte el desdoblament que hi
havia suposés una barrera que fracturés Vilatenim; que se’n
desprenen un seguit de mesures en dissenyar la via fruit de
mesures que tenen a veure amb una rotonda i un pas per a
garantir la connectivitat no de llevant a ponent, sinó de
nord a sud; que el Govern de Catalunya anterior no ho va
aprovar perquè va veure que discrepaven; que el senyor Follia
discrepa obertament del criteri del Govern de la ciutat; que
el senyor Borrego ja fa bé aquest exercici de control i que
quan hi hagi novetats les explicarà.

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Borrego Torres que diu que creu que aquí hi ha una qüestió
greu; que no hi ha una qüestió pressupostària, ja que hi
havia uns milions d’euros reservats a aquesta obra; que el
que s’ha de saber és on són aquests diners i si s’han canviat
de partida; que és una qüestió sobre la que hi ha persones
pendents; que la ciutat està afectada per això; que és una
entrada important a la ciutat i que agrairia que això es
desencalli de cares al proper any.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que està totalment d’acord; que comparteix el propòsit i que
s’ha de treballar fort per aconseguir que es prioritzi; que
aquesta setmana es va desencallar a la comissió de política
territorial la carretera de la vergonya com és la que uneix
Anglès i Amer amb Girona; que un dels primers trams començarà
el primer semestre de l’any que ve; que això s’ha d’anar
treballant; que és una carretera important que es va començar
per la via fàcil i que ara ha quedat pendent l’entrada a
Figueres; que és molt complexa per les expropiacions; que
s’ha aconseguit arribar molt lluny perquè no es plantejava ni
la conveniència de fer el projecte perquè no hi havia consens
veïnal; que es va aconseguir el consens veïnal i que els
veïns ho volguessin fer; que s’ha començat el projecte i
s’està a la fase de discussió del projecte i que creu que és
un sentiment unànime del plenari l’interès d’aquesta obra.
----Ensenyament: Pregunta que formula el senyor Llueca
Fonollosa sobre per què les treballadores de la llar
d’infants Ramon Reig no han estat contractades per a la nova
llar d’infants. Fa ús de la paraula el senyor Llueca
Fonollosa que diu que vol tenir coneixement sobre les accions
que ha realitzat el Govern municipal per garantir la
contractació de les treballadores de la llar d’infants del
Ramón Reig per part de l’empresa que gestionarà la nova llar
d’infants; que recorda per afegir un nou capítol a tot l’afer
del Ramón Reig que l’objectiu inicial de la compra del Ramón
Reig per 500.000 euros era conservar el lloc de treball i
mantenir escolaritzats els nens que assisteixen al Ramón
Reig; que al cap d’un temps van saber que la normativa no
permetia tenir allà una llar d’infants; que va ser a partir
d’aquell moment que es van oposar a aquesta operació tot i
que l’alcalde va mantenir, amb bon criteri, el compromís
d’aconseguir que aquestes treballadores no es quedessin sense
feina, però que aquesta setmana han sabut que no han estat

contractades per part de l’empresa que gestionarà la nova
llar d’infants i que volen saber el per què.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que en
aquests
moments
no
té
coneixement
de
si
han
estat
contractades o no; que del que té coneixement és de les
gestions que han fet com a Govern de la ciutat; que va
designar al propi gerent del Govern perquè acompanyés a totes
les persones sol·licitants de passar a aquesta nova llar
d’infants; que aquestes persones han estat degudament
entrevistades, han exposat el seu currículum, han explicat
quins són els seus valor professionals i que se li escapa si
l’empresa adjudicatària els ha considerat suficients o no;
que van assumir el compromís de fer aquesta gestió, però que
no pot garantir la feina a ningú més enllà de la seva vàlua
professional; que no li correspon valorar quan no es tracta
de personal de l’Ajuntament; que desconeix si han estat
contractades o no, però que el que pot assegurar és que s’ha
preocupat; que ha facilitat que siguin rebudes i ateses i que
sigui conegut el seu currículum; que s’ha de comprendre que
se li escapi que si com a conseqüència de l’entrevista
l’equip pedagògic i directiu d’aquesta institució hagi pres
unes decisions.
A continuació, torna a intervenir el senyor Llueca
Fonollosa que diu que entén les explicacions; que l’alcalde
va donar un compromís; que pel que fa al fet de delegar el
tema del bus al regidor de medi ambient o el tema de les
negociacions de les escoles al gerent o amb qui fos ha de
recordar
que
es
delega
l’autoritat,
però
no
la
responsabilitat i que la responsabilitat és de l’alcalde.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que assumeix tota la responsabilitat de tot el que fa el
govern amb els encerts i sobretot amb els errors; que no té
cap inconvenient en dir que és l’alcalde de la ciutat el que
al final està al darrere de totes les accions que fa el
govern de la ciutat, el conjunt del Consistori i els 350
funcionaris que estan a la casa i que dels encerts i dels
errors al final respon amb molt de gust.
----Aportacions i subvencions: Pregunta que formula el senyor
Borrego Torres sobre què es pensa fer amb l’estalvi que hi
haurà en les obres del pla de barris de la Marca de l’Ham. Fa
ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que en
l’última reunió de pla de barris de la Marca de l’Ham es va
comentar que hi hauria un estalvi del 18% i que li agradaria

saber si en aquest estalvi hi haurà un revertiment en obres
dins de la Marca de l’Ham i què es pensa fer amb aquest 18%.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que es va
plantejar que quan acabin l’exercici hi haurà un seguit
d’accions que s’hauran desenvolupat que generaran uns
estalvis i que li consta que el senyor Borrego segueix el
tema; que no recorda si hi era o no, però que no s’ho ha de
prendre com a un retret; que aquests diners que no s’hagin
executat no es destinaran a una altra qüestió, sinó que es
deixaran de gastar perquè estan en un context en que cal que
l’administració redueixi el dèficit; que hi ha coses que
s’han fet bé i coses que no s’han pogut fer perquè de vegades
quan es demanava el concurs de privats i particulars no es
produia.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Borrego Torres que diu que per qüestions laborals no va poder
assistir-hi, però que recorda que es va posar una data de
finalització d’aquest pla i que al final d’aquest pla de
barris de la Marca de l’Ham continua demanant una auditoria
d’aquesta obra.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que
pregunta que de quina obra.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Borrego Torres que diu que del pla de barris de tota la
urbanització.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que es pot demanar una auditoria i que el que és segur és que
es tancarà aquest expedient amb tota transparència; que es
tindrà tota la informació i tots els números aprovats; que es
tindran els comptes exhaustius, el detall de totes les
accions que s’estan fent i s’estan deixant de fer; que si a
partir d’aquí el senyor Borrego considera que aquest
expedient administratiu no dóna totes les garanties i tota la
seguretat avaluadores dels diners que s’han gastat i que
aprovarà l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya i si no
se sent prou segur malgrat tot això pot demanar una auditoria
a qui li sembli que l’ha de demanar.
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Casellas
Borrell sobre el per què s’han tret uns fanals del carrer Rec
Arnau. Fa ús de la paraula la el senyor Casellas Borrell que
diu que li ha sobtat que al carrer Rec Arnau i davant de
l’escola del parc de les aigües fins després de la
inauguració que es va fer hi havia fanals; que sempre ha
cregut que és poc observador; que en aquestes coses no s’hi

fixa, però que va anar a veure els veïns i que ara ja no hi
ha fanals; que han estat retirats i s’han cobert els forats
amb unes rajoles; que ja sap que hi ha molts problemes perquè
el tracte amb Ecoserveis és complicat i les coses van com
van, però que a la Marca de l’Ham també van marxar tres
fanals no fa gaire; que ara que l’alcalde deia que es fa
responsable li agradaria entendre per què han tret els fanals
del carrer; que ha preguntat i li han donat una explicació de
que se superen els límits de il·luminació en el carrer Rec
Arnau; que hi està d’acord, però que davant l’escola i al
costat del parc on la gent hi va a passejar hi ha una foscor
bastant potent; que li agradaria una explicació de per què
s’han tret els fanals, on s’han posat els fanals i quina és
la raó perquè no ho arriba a comprendre i que normalment un
es queixa perquè no n’hi ha, però que els treguin resulta
xocant.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que s’està
sotmes a una normativa de contaminació lumínica que és molt
exigent; que pot ser que hi hagi algun projecte que s’acabi
i que garanteixi uns paràmetres de il·luminació i que al
final es consideri que són excessius; que en aquest cas si
la zona queda ombrívola la farà revisar i es mirarà a veure
si és així o no, però que no hi ha més; que pot assegurar que
no s’especula amb els fanals i no es mira de posar un fanal
en un lloc per no posar-lo en un altre, sinó que és una cosa
molt objectiva i molt tècnica que es mira de fer bé i que si
es detecta alguna cosa que no es fa prou bé la fa saber i es
tractarà de corregir.
----Serveis municipals: Pregunta que formula el senyor
Casellas Borrell sobre el cost de l’autobús elèctric i sobre
quines subvencions es rebran. Fa ús de la paraula el senyor
Casellas Borrell que diu que, ja que s’ha parlat de
responsabilitat, dels autobusos, de que el regidor no hi és,
demana a l’alcalde que com alcalde que
faci una bona
explicació de quina és la situació, de quan ha costat
l’autobús elèctric i de quines subvencions s’han rebut; que
l’últim informe que recorda era que n’hi s’havien demanat les
subvencions ni s’esperaven, però que es voldria equivocar;
que apel.la a que l’alcalde faci el “suma y saldo”, “saldo y
quitanza” de l’autobús elèctric i que veurà com s’està al
voltant dels 230.000 euros i no dels 90.000.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que no sap
quina fal·lera es te amb el tema de l’autobús elèctric; que
pot assegurar que si continua presidint el govern en els

propers anys tots els autobusos de la ciutat seran
substituïts per vehicles híbrids o íntegrament elèctrics es
compti o no amb subvencions de tercers; que espera comptar
amb la subvenció del Govern de Catalunya perquè el Govern de
Catalunya va ajudar a adquirir l’anterior autobús elèctric;
que espera que el Govern de Catalunya mantindrà les línies de
suport per a garantir aquestes polítiques de mobilitat; que
si hi ha una subvenció des del punt de vista d’un programa de
la Unió Europea que surti més bé o més malament ja li feran
una mica la brometa que si el regidor Elelman, que si ha
estat insuficient o menys eficient; que el regidor Elelman ha
fet una feina excel·lent; que ja li agradaria que tots els
regidors i regidores que passen per aquesta institució el dia
que pleguin tinguin un full de serveis a la ciutat tan
impecable i tan correcte; que en aquest aspecte de control de
subvencions la Presidència i el regidor són tossuts; que uns
diuen que no arribarà i altres diuen que si; que no sap si
acabarà arribant o no aquesta subvenció; que el que si que
sap és que la política estratègica que han seguit en relació
amb el transport urbà col·lectiu és correcta i és compromesa
des del punt de vista de disponibilitat mediambiental; que no
té res a veure amb aquells mastodonts d’autobusos que es van
comprar en altres èpoques per altres governs; que no hi té
res a veure i que el govern s’ha situat en una dinàmica del
segle XXI; que això s’ha fet a vegades amb el suport del
govern de Catalunya i d’altres no; que ho continuaran fent
perquè aquesta és la política que se seguirà; que a partir
d’aquí aquestes subvencions arribaran o no; que no ho sap i
que si no arriben és igual perquè el govern no revisarà
aquesta línia de treball al marge de que arribin o no
aquestes subvencions.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler
que diu que vol saber si es rebran o no aquestes subvencions
perquè la compra d’aquest vehicle es va fer en base a uns
ingressos; que si aquests ingressos no eren reals vol dir que
algú els ha enganyat i que el problema no es si s’han de
comprar vehicles elèctrics o no, ja que segurament la majoria
hi està d’acord en què s’ha d’anar amb un model molt més
sostenible de transport urbà; que també s’ha de mirar que
sigui sostenible econòmicament i que inventant-se subvencions
no és la manera; que si s’ha fet alguna cosa malament s’ha de
reconeixer i dir que què es farà; que el que no pot ser és
continuar amb aquesta imatge de que les coses es fan bé i que
ja arribaran; que tot són flors i violes i que això és així.

Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas
Borrell que diu que al senyor Solé no li discuteix si vol
posar autobusos elèctrics; que el que diu és que no sap què
passarà d’aquí tres mesos; que potser està d’acord en que tot
sigui elèctric; que el que pretén fixar i que ha de quedar
clar és que no es pot dir una cosa i després fer-ne una
altra; que potser no els posaria elèctrics i que no cal
discutir-ho, però que el que no es pot dir és que arribarà
una subvenció; que això només costa 90.000 euros quan en
realitat acaba costant-ne 200.000; que l’únic que demana és
que es digui el què ha costat l’autobús; que si l’autobús és
bo o no ho dirà el temps; que els ciutadans ho jutjaran, però
que s’ha d’intentar mantenir una coherència amb les
declaracions que es fan; que no val dir que encara que costi
200.000 es seguirà igual; que al menys s’ha de dir el que ha
costat l’autobús; que vol recordar a l’alcalde que quan es
van posar els autobusos mastodonts es van comprar i es va
instaurar el servei públic que no hi havia en la ciutat tot i
que es va fer el què es va poder amb unes finances heretades
gairebé tan dolentes com les d’avui; que els han de felicitar
que en el seu moment es pogués comprar un mastodont per poder
garantir la mobilitat de molts ciutadans de Figueres i que en
la darrera etapa de Convergència no n’hi havia transport
públic.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego
Torres que diu que no volia intervenir, però que desprès de
sentir el que s’acaba de dir ho farà; que l’alcalde es tira a
la piscina sense saber si hi ha aigua o no, però que s’hi
tira; que elèctrics o híbrids ja no és el mateix; que
l’autocar que es té, a part del què ha costat, hi ha un
estudi en que consta que a la llarga aquest autocar és poc
rendible perquè dintre de 10 anys, és a dir, des de que el
van comprar s’haurà de canviar la bateria; que costarà més el
mall que l’enclusa; que costarà més del que val; que no s’han
rebut les subvencions; que híbrids o Biodiesel era el regalet
que l’alcalde li va fer a Richard per entrar al govern, però
que aquest regalet està costant molts diners; que si fos
president del govern se sentiria molest per les paraules que
ha dit; que l’alcalde ha dit que l’únic que ha treballat i
que té net el full de serveis ha estat el senyor Richard; que
ell ha estat a l’oposició, però que està orgullós del que ha
fet i que no ha fet malgastar diners a la ciutat per un
capritx personal i que això ho posaran en un racó de la
ciutat com tantes coses que no serveixen per res.

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que no té paraules i que el senyor Borrego es pregunta i es
respon.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les vint-i-tres hores i cinquanta minuts, de la qual cosa
dono fe.

