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

Núm. 4

Acta de la sessió ordinària del dia u de febrer de 2007.
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia u
de febrer de 2007, sota la Presidència de l'Alcalde Joan
Armangué Ribas es reuneixen els membres de l'Ajuntament en
Ple: Joan Balada Ventura, Isabel Pineda Llauró, Pere Pujulà
Comajuan, Pere Casellas Borrell, Enric Macau Oliva, Jesús
Quiroga Martínez, Francesc Merideño Fernández, Enriqueta
Ayats Planagumà, Francesc Canet Coma, Miquel Solé Soler, Joan
Antoni Bertran Soler, Xavier Besora Causadias, Anna Brugués
Pujol, Antoni Calvó Espigulé,
Santiago Vila Vicente, Tomàs
Gratacós Agulló, Juan Casas Luís i Carmen Ríos Pérez, 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.
Excusa la seva absència la senyora Maria dels Angels
Perxas Seras.
A les vint hores i un minuts, el President declara
oberta la sessió.
----1. Ajuntament: Es ratifica la inclusió a l’ordre del dia
de la sessió dels punts 18 al 27. La Presidència procedeix a
la lectura de la proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar
per unanimitat:
“Els articles 13.6 i 31.2 del Reglament orgànic
municipal estableixen la possibilitat que l'alcalde, per
raons d'urgència degudament motivada, pugui incloure en
l'ordre del dia de les sessions assumptes sobre els quals la
comissió informativa respectiva no hagi informat prèviament,
amb l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre
aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió
en l'ordre del dia. Com a propostes a incloure a l’ordre del
dia de la sessió ordinària convocada per a les vint hores del
dijous dia 1 de febrer de 2007 consten les següents:
“Proposta del grup municipal del Partit Socialista de
Catalunya relativa a considerar el centre cultural Joaquim
Xirau com un centre cultural de nova generació i l’obertura
d’un procés per consensuar la millor localització possible
del centre”, “Proposta del grup municipal del Partit
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Socialista de Catalunya relativa a considerar el centre
cultural Molí de l’Anguila com a un espai de cultura
popular”, “Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya relativa a la valoració de la gestió del govern
municipals en les actuacions de les instal.lacions del Teatre
Municipal “El Jardí” instant a buscar vies de finançament”,
“Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya relativa a convertir l’antic excorxador en espai de
la memòria de la ciutat i de la comarca instant l’elaboració
d’un projecte de rehabilitació integral de l’edifici per
exposicions, sala permanent dedicada a Narcís Monturiol i
altres usos”, “Proposta del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya relativa a sol.licitat que Figueres
sigui declarada “Capital de la Cultura Catalana” l’any 2009”,
“Proposta del grup municipal de Convergència i Unió relativa
a iniciar gestions per a la unificació dels Arxius municipal
i comarcal en un únic Arxiu Històric Municipal de la ciutat
de Figueres i comarcal de l’Alt Empordà i la seva ubicació al
Castell de Sant Ferran”, “Proposta del grup municipal de
Convergència i Unió relativa a iniciar gestions per
l’adquisició de la finca coneguda com a Casa Fina de Nouvilas
i la seva conversió en un Centre Municipal d’Art”, “Proposta
del grup municipal de Convergència i Unió relativa a
convertir l’antic convent dels Caputxins en un AuditoriEscola Municipal de Música i dansa”, “Proposta del grup
municipal del Partit Popular relativa a convocar un concurs
d’idees per a l’estudi de la reconstrucció i ús de la plaça
de Braus” i “Proposta del grup municipal del Partit Popular
relativa a recuperar la tradició de la celebració dels Jocs
Florals de l’Empordà”. La urgència de la inclusió d'aquestes
propostes a l'ordre del dia està motivada per l'acord de la
Junta de Portaveus celebrada el dia 20 de novembre de 2006.
Per tot això, l'Alcaldia Presidència, en virtut d'allò
exposat més amunt, proposa que s'adopti l'acord següent:
ratificar la inclusió a l'ordre del dia de la sessió
ordinària abans esmentada de les propostes a les quals s'ha
fet referència més amunt.
----2. Recursos: El Ple de l’Ajuntament es dona per
assabentat del decret de l’alcaldia del dia 29 de desembre de
2006 pel qual es concedeix fer una provisió de fons al buffet
d’advocats encarregat de presentar la querella criminal per
la mort violenta del missioner Joaquím Vallmajó Sala. La
Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA,
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per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent:
“Vist que en data 22.5.2005 es va interposar querella
criminal davant l'Audiència Nacional per la mort violenta del
missioner de l'Institució Missioners d'Àfrica (Pares blancs)
Joaquím Vallmajó Sala, nascut a Navata, a Byumba (Rwanda) i
pels fets ocorreguts a la República de Rwanda i a la
República Democràtica del Congo a partir de l'1 d'octubre de
1990; Vist que es necessari fer una nova provisió de fons al
buffet d'advocats Palou-Rognoni, advocats associats, s.c.p.,
encarregat de presentar la querella criminal, en nom d'aquest
Ajuntament, per Resolució de l'Alcaldia Presidència de data
25.1.2005;
Vist que el Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació al Desenvolupament va proposar, en reunió de data
20.12.2006, concedir l'import i pel concepte que abaix es
mencionarà, aquesta Alcaldia Presidència RESOLT 1r. Fer una
provisió de fons per un import de 12.000 euros a favor dels
lletrats Jordi Palou Loverdos, Irma Rognoni Viader, Josep M.
García Picola i Víctor Hortal Fernández i dels procuradors de
Madrid José Luis Ferrer Recuero, Asunción Saldaña Redondo,
Emilio García Cornejo i José Andrés Peralta de la Torre, els
quals han presentat en nom d'aquest Ajuntament la querella
criminal a dalt esmentada davant l'Audiència Nacional amb
càrrec a la partida pressupostària núm. 06.11.4103.480. Es fa
constar
que
el
compromís
d'aportació
econòmica
de
l'Ajuntament en les despeses d'aquesta causa criminal es
limita a l'esmentada aportació acordada, sense perjudici que
en el mateix any o posteriors es puguin acordar-ne d'altres.
2n. Donar compte al Ple Municipal en la primera sessió que
aquest celebri.”
----3. Ordenances municipals: El Ple de l’Ajuntament es dona
per assabentat del decret de l’alcaldia del dia 24 de gener
de 2007 pel qual es nomena la composició dels membres de la
Comissió d’estudi per a la creació de l’Institut municipal
del paisatge urbà i la qualitat de vida. La Presidència en fa
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat,
donar-se per assabentat del decret següent:
“Vist que per Ple de data 11 de gener del 2007 es va
acordar constituir una comissió d’estudi encarregada de
l’elaboració dels treballs previs que han de permetre
constituir, en el període màxim d’un any, l’Institut
municipal del paisatge urbà i la qualitat de vida. Vist que
els treballs previs d’aquesta comissió hauran de consistir en
elaborar un informe sobre la situació actual de les
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polítiques de valorització del paisatge urbà que s’han dut a
terme a la ciutat fins a la data, i en elaborar un projecte
de constitució de l’institut municipal del paisatge urbà i la
qualitat de vida (proposta d’estatuts, recursos humans i
econòmics per a la seva implementació), aquesta l'Alcaldia
Presidència proposa que s'adopti l’acord següent: - Nomenar
la composició dels membres de la Comissió d’estudi per la
creació de l’Institut municipal del paisatge urbà i la
qualitat de vida que serà la següent: President: Joan Balada
i Ventura. Vocals: *Un representant per a cada grup municipal
de l’Ajuntament de Figueres. Grup municipal socialista: Pere
Pujulà Comajuan. Grup municipal d’ERC: Francesc Canet i Coma.
Grup municipal de CiU: Santi Vila i Vicente. Grup municipal
del Partit Popular: Juan Casas Luís. *Un representant de la
Unió d’Empresaris de la Construcció. *Un representant de
l’Institut d’Estudis Empordanesos *Un representant de la
delegació de l’Alt Empordà del Col·legi Oficial d’Arquitectes
de
Catalunya.
*4
ciutadans
designats
per
l’Alcaldia
Presidència, a proposta de la Junta de Portaveus. *Els
tècnics municipals Joan Falgueras i Font, arquitecte, cap de
l’àrea d’arquitectura i qualitat ambiental, Victor Alegrí i
Sabater arquitecte cap de l’àrea de planejament i espai
públic i Mireia Maspons Carrizo, Tècnic d’Administració
General.”
----4. Ajuntament: Es nomena la regidora Enriqueta Ayats
Planagumà perquè s’integri en representació de l’Ajuntament
en el Consell escolar del centre de formació de persones
adultes “Josep Pla”, ubicat al Centre Penitenciari de
Figueres. La Presidència procedeix a la lectura de la
proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Procedeix que l'Ajuntament de Figueres designi un
regidor perquè s'integri en el consell escolar del centre de
formació de persones adultes “Josep Pla”, ubicat al Centre
Penitenciari de Figueres. El Decret de la Generalitat de
Catalunya 317/2004, de 22 de juny, regula la constitució i
composició del consell escolar, la selecció del director o la
directora, i el nomenament i cessament dels òrgans de govern
dels centres docents públics. Vist allò que disposa l'article
38 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals que va ser aprovat pel Reial Decret
2568/1886, de 28 de novembre, l'Alcaldia Presidència proposa
que s'adoptin els acords els acords següents: 1r. Nomenar la
regidora Enriqueta Ayats Planagumà perquè s'integri en
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representació de l'Ajuntament en el consell escolar del
centre de formació de persones adultes “Josep Pla”, ubicat al
Centre Penitenciari de Figueres. 2n. Autoritzar l'Alcaldia
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin
per a l'execució de l'acord anterior.”
----5. Cultura: S’aprova el Conveni de col.laboració amb la
Biblioteca de Catalunya per al projecte “Patrimoni Digital de
Catalunya (PADICAT).”. La senyora Pineda Llauró procedeix a
la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar
per unanimitat:
“Vista la instància presentada el dia 25 de juliol de
2006 presentada per la Biblioteca de Catalunya davant de
l'Ajuntament
de
Figueres
manifestant
que
te
la
responsabilitat
de
compilar,
processar
i
difondre
le
patrimoni bibliogràfic de Catalunya i informant de que s'ha
iniciat
un
projecte
característic
en
les
societats
desenvolupades, consistent en el PADICAT (Patrimoni Digital
de Catalunya), que consisteix a capturar, processar i donar
accés permanent a la producció digital catalana, en
definitiva arxivar la Web catalana i convidant a l'Ajuntament
de Figueres a que valori postivament aquesta iniciativa de la
Biblioteca de Catalunya per garantir la preservació digital i
l'accés permanent als recursos digitals, sol.licitant el
nomenament d'un interlocutor del propi Ajuntament per rebre
una explicació detallada del sistema de funcionament del
Padicat i les vies de visibilitat de la seva institució en el
projecte. Vist l'informe emès pel Cap d'Informàtica de
l'Ajuntament de Figueres que manifesta que "La Biblioteca de
Catalunya ha iniciat un projecte amb l'objectiu de capturar,
processar i donar accés permanent a la prodocció digital
catalana; s'anomena PADICAT. Aquest projecte implica arxivar
tota la Web catalana. Es tracta de construir un procés de
preservació digital de la producció pròpia de tots els
estaments del país, amb les accions següents: - Compilar
massivament els recursos digitals oberts a Internet. Impulsar els acords amb els agents implicats en la producció
digital
a
Catalunya.
Promoure
línies
de
recerca
específiques per mitjà d ela integració focalitzada de
recursos digitals sobre determinats esdeveniments de la vida
pública catalana. El sistema es basa en l'aplicació d'una
sèrie de programes informàtics que permeten la captura,
l'emmagatzament, l'organització, la preservació
i l'accés
permanent a les pàgines Web publicades a internet. És per tot
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això que es demana que ens integrem dins el sistema PADICAT
mitjançant un conveni de col-laboració amb la biblioteca de
Catalunya. L'Ajuntament de Figueres es comprometria al
següent: - Notificar canvis substancias que vulguem que
siguin recollits al PADICAT. - Facilitar dades relatives a la
nostra Web per facilitar la compilació. - Autoritzar la
captura, conservació i accés en línia als nostres recursos
Web, especialment si hi ha webs històriques. Per la seva
part, la Biblioteca de Catalunya es comprometria a: Preservar la forma i contingut de la nostra WEB. - Donar
visibilitat a l'Ajuntament de figueres dins del projecte
PADICAT.Un
cop
analitzada
la
proposta,
es
considera
interessant i recomanable que l'Ajuntament de Figueres s'hi
adehereixi mitjançant la signatura del conveni que ens
proposen." Si analitzem el conveni del mateix resulta el
següent: La missió de la BC és recollir, conservar i difondre
la producció bibliogràfica catalana i la relacionada amb
l'àmbit lingüístic català, i vetllar per la conservació i la
difusió del patrimoni bibliogràfic, i mantenir la condició de
centre de consulta i recerca científica de caràcter
universal. Aquestes funcions es desenvolupen a través del
"PADICAT", que consisteix en capturar, processar i donar
accés permanent a la producció digital catalana, en
definitiva arxivar la Web catalana. No obstant, el projecte
preveu implicar en una primera fase a 100 institucions
representatives de la societat civil catalana, per assegurar
que les diferents versions de les seves produccions digitals
s'incorporin al Padicat. Es tracta de formalitzar la collaboració amb aquestes institucions, i garantir que des dels
inicis del projecte seran presents al mateix. una selecció
d'ajuntaments,
universistats,
col-legis
professionals,
partits
polítics,
empreses,
mitjans
de
comunicació
i
equipaments culturals de referència formen part ja del
Padicat, tenint en compte que l'esforç de cooperació é mínim
i sense cap cost. Amb el conveni la pròpia institució passa a
formar part del que és un projecte pioner que no és altre que
el Patrimoni digital de Catalunya, garantit-se la preservació
de la pàgina web personal. Vist que és un projecte
interessant,
vist
l'informe
del
Cap
d'Informàtica
de
l'Ajuntament de Figueres, vist que no suposa aquest conveni
l'assumpció
d'obligacions
econòmiques
per
part
de
l'Ajuntament de Figueres, la Comissió Informativa General
proposa que l’Ajuntament - Ple adopti els acords següents:
1r.- Aprovar el Conveni de col-laboració entre la Biblioteca
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de Catalunya i l'Ajuntament de Figueres per al projecte
PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya) que s'adjunta com
ANNEX 1. 2on.Facultar l’alcaldia presidència per a
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució de l’acord anterior, així com per a la subscripció
d’aquest conveni.
----6.
Ordenances
municipals:
S’aprova
definitivament
l’ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.
El senyor Pujulà Comajuan procedeix a la lectura del dictamen
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 11 de
maig de 2006, va acordar aprovar inicialment l'Ordenança
municipal reguladora del soroll i les vibracions, i va
sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació juntament
amb el projecte d'ordenança. Durant el període d'exposició
pública el Sr. Joan Antoni Prat i San Roman, actuant com a
President del Gremi de Promotors i Constructors d'edificis de
Girona, va formular al.legacions en data 26 de juliol i RGE
11238, que consistien en el següent: 1ra.- Modificació de
l'article 9.4. "relatiu als valors límit d'immissió d'ambient
interior a la zona de sensibilitat acústica C en el sentit
següent: on s'estableix "de 8 a 21 hores LAr en dBA 40 i de
21 a 8 hores LAr en dBA 35", es proposa la substitució per
"de 8 a 21 hores LAr en dBA 35 i de 21 a 8 hores LAr en dBA
30". 2na.- Supressió de l'article 12.2 relatiu a l'aïllament
acústic que estableix el següent "En l'acte d'atorgament de
la llicència urbanística es poden fixar mesures de més
aïllament acústic quan en el tràmit d'avaluació del projecte
se'n motivi la conveniència i l'oportunitat i es justifiqui,
tècnicament i econòmicament la seva vialitat per tal de
garantir els valors guia d'immissió que estableix l'article
9." La Comissió d'estudi encarregada de la redacció del text
del projecte d'ordenança municipal reguladora del soroll i
les vibracions, reunida en sessió del dia 8 de novembre
d'enguany, després de valorar les al.legacions presentades al
projecte
d'ordenança
ha
considerat
adient
proposar
l'estimació total de les mateixes, atès que en relació a
l'al.legació primera, es considera adequada la seva estimació
per tal d'evitar la dispersió normativa que es produiria en
cas contrari d'acord amb el que disposa la Llei 16/2002, de
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i
en relació a l'al.legació segona, es justifica la seva
supressió vist que la recent entrada en vigor del Codi Tècnic
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de
l'Edificació
i
el
Decret
d'Ecoeficiència
resolen
tècnicament les mesures d'aïllament acústic. Atès l'informe
jurídic
en
què
s'ha
detectat
un
error
material
de
transcripció en l'article 15.1 del text de l'Ordenança el
qual
proposa
la
seva
rectificació
consistent
en
on
s'estableix "...i que es fixa en la disposició transitòria
d'aquesta Ordenança..."
hauria d'establir
"... i que es
fixa en la normativa vigent..." Vist que d'acord amb
l'article 72 del Reglament Orgànic Municipal, el Consell
Consultiu d'Entitats es va reunir en data 21 de desembre de
2006. Per tot l'anterior i 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 i els articles 63 i següents del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/19995, de 13 de juny, aquesta Comissió
Informativa General proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels
acords següents: 1r.- Estimar totalment les al.legacions
formulades al projecte d'Ordenança municipal reguladora del
soroll i les vibracions pel Sr. Joan Antoni Prat i San Roman,
actuant com a President del Gremi de Promotors i Constructors
d'edificis de Girona, en data 26 de juliol i RGE 11238,
d'acord amb la valoració efectuada per la Comissió d'Estudi
en data 8 de novembre de 2006. 2n.- Rectificar l'error
material detectat en l'article 15.1 del text de l'Ordenança
en el sentit següent: on s'estableix "...i que es fixa en la
disposició transitòria d'aquesta Ordenança..."
establirà
"... i que es fixa en la normativa vigent...". 3n.- Aprovar
definitivament l'Ordenança municipal reguladora del soroll i
les vibracions, segons el text refós que incorpora les
citades correccions i el mapa acústic del municipi, segons
document annex. 4r.- Trametre a la Delegació del Govern de la
Generalitat de Catalunya a Girona i a la Subdelegació del
Govern de l'Estat a Girona l'acord d'aprovació definitiu de
l'ordenança i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta. 5rt.Notificar al Sr. Joan Antoni Prat i San Roman, actuant com a
President del Gremi de Promotors i Constructors d'edificis de
Girona, l'acord d'aprovació definitiu de l'ordenança pel qual
s'estimen totalment les al.legacions per ell presentades.
6rt.- Publicar
el text íntegre de l'Ordenança al Tauler
d'anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la
Província, i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província
en què s'hagi publicat íntegrament el text. La citada
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Ordenança entrarà en vigor transcorreguts quinze dies
següents a la seva inserció en el Butlletí Oficial
Província.
7è.- Facultar a l'Alcaldia Presidència
l'adopció de tants actes i gestions com calguin
l'execució dels acords anteriors.”

hàbils
de la
per a
per a

----7. Urbanisme: S’aprova provisionalment la modificació
puntual del pla general de Figueres a l’àmbit delimitat pel
Camí Vell de Vilatenim i la línia de Renfe. El senyor Balada
Ventura procedeix a la lectura del dictamen següent el qual
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“L’Ajuntament Ple, en sessió de 29 de desembre de 2005,
va aprovar inicialment la modificació puntual del pla general
de Figueres a l’àmbit delimitat pel Camí Vell de Vilatenim i
la línia de Renfe. Exposat al públic l’expedient no s’han
plantejat al·legacions o suggeriments. S’ha sol·licitat
informe al Ministeri de Foment i a Renfe i a l’empresa ADIF.
En data 14 de febrer de 2006 es va rebre informe d’Adif. En
data 7 d’abril de 2006, es va enviar documentació aprovada
inicialment, per tal que Ministeri de Fomento emetés informe.
En data 17 d’octubre de 2006, amb RE 15.288, es presenta
document per a aprovació provisional. En data 28 de novembre
de 2006, es va enviar
nova documentació per tal que
Ministeri de Fomento emetés l’informe corresponent. En data
12 de gener de 2007, amb RE 706, es rep informe de Fomento de
data octubre 2006. Aquest informe s’emet respecte al document
presentat per aprovació inicial. Emès informe tècnic, en data
22 de gener d’enguany, l’arquitecte municipal assenyala que
la documentació presentada, s’ajusta al que estableixen els
articles 94 del DL 1/2005 i incorpora les prescripcions
esmentades en el document d’aprovació inicial i les esmenes
de l’informe d’Adif i de l’ informe del Ministeri de Fomento
i proposa aprovar provisionalment la Modificació puntual del
Pla General d’Ordenació de Figueres en l’àmbit delimitat pel
Camí Vell de Vilatenim i la línia de Renfe.
Examinat
l’anterior, i de conformitat amb el que disposa el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el
que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la
Comissió Informativa General proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar provisionalment
la modificació puntual del pla general de Figueres a l’àmbit
delimitat pel Camí Vell de Vilatenim i la línia de Renfe.
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2n.- Donar trasllat als Serveis territorials d’urbanisme de
l’expedient
i
dels
exemplars
corresponents
d’aquesta
modificació puntual del planejament general, instant la seva
aprovació definitiva.
3r.- Facultar l’Alcaldia presidència
per a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors.”
----8. Urbanisme: S’aprova inicialment la modificació del Pla
General per la redefinició de l’àmbit i alineacions UA3,
carrer Fortià entre carrer Migdia i carrer Joan Arderius. El
senyor Balada Ventura procedeix a la lectura del dictamen
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“L’àmbit del carrer Rubaudonadeu, ara denominat Joan
Arderius, des de l’estació de Renfe fins ala interseccio del
carrer Riumors, va ser objecte d’una modificació puntual del
pla
general
aprovada
definitivament
per
la
Comissió
d’Urbanisme de Girona aprovada definitivament el 2 de març de
2000. Aquesta modificació puntual delimita tres sectors. Un
dels sectors, el núm. 3. El gener de 2006, es va observar
l’existència d’un error en la delimitació gràfica del sistema
viari del carrer Fortià, en l’àmbit d’aquest polígon núm. 3.
Com a conseqüència de l’anterior, el 26 de gener de 2006, es
va signar amb la propietat un conveni per a procedir, de mutu
acord per a ajustar degudament l’alineació d’aquest vial, i
procedir a la modificació puntual del pla general amb aquest
objecte. Elaborada aquesta modificació puntual i aportada amb
escrit registrat d’entrada núm. 45, de 2 de gener de 2007,
per
l’arquitecte
Angel-Luis
Fernández-Liedo,
ha
estat
informada favorablement per l’arquitecte municipal ambdata 17
de gener de 2007. Examinat l’anterior, i de conformitat amb
el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, el que disposa el Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, la Comissió Informativa General proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar
inicialment la modificació puntual del pla general en l’àmbit
de la Unitat d’Actuació 3, del carrer Fortià, entre el carrer
Migdia i el carrer Joan Arderius, promogut per l’Ajuntament
de Figueres. 2n.- Exposar al públic aquest expedient, així
com el conveni urbanístic de 26 de gener de 2006, que forma
part integrant del mateix, als efectes de que, durant el
termini d’un mes pugui ser consultat l’expedient i poder
plantejar-hi les al·legacions que, si s’escau, es considerin
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adients. 3r.- Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció
de tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels
acords anteriors.”
----9. Recursos: S’acorda formular recurs potestatiu de
reposició contra la Resolució de 14 de novembre de 2006 de la
Secretaria de Estat d’Infrastructures i Planificació per la
que
s’aprova
l’expedient
d’informació
pública
i
definitivament l’estudi informatiu, clau EI1-GI-06.
“A-2
Autovía del Nordeste, tram: Girona-Frontera francesa”. El
senyor Balada Ventura procedeix a la lectura del dictamen
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“El passat dia 4 de gener de 2007, amb escrit registrat
d’entrada núm. 265, el Ministeri de Foment ha notificat a
aquest ajuntament la Resolució de 14 de novembre de 2006, de
la Secretaria de Estat d’Infrastructures i Planificació, per
la
que
s’aprova
l’expedient
d’informació
pública
i
definitivament l’estudi informatiu, clau EI1-GI-06.
“A-2
Autovía del Nordeste, tram: Girona-Frontera francesa”.
Província
de
Girona.
Examinat
el
contingut
d’aquesta
resolució i de l’estudi informatiu, s’ha emès l’informe
tècnic municipal elaborat per l’arquitecte municipal i cap
del planejament i espai públic i pel geògraf, Sr. Xavier
Turró, que a continuació es transcriu: “INFORME TÈCNICO QUE
EMITE EL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO SOBRE EL
ESTUDIO INFORMATIVO: “A-2 AUTOVÍA DEL NORDESTE, TRAMO:
GIRONA-FRONTERA FRANCESA” PROMOVIDO POR EL MINISTERIO DE
FOMENTO.
Objeto del informe Plantear observaciones en
relación a la propuesta de trazado de la A-2-Autovía del
nordeste a su paso por el área urbana de Figueres.
Antecedentes La ciudad de Figueres y su área urbana tienen
planteadas
una
profunda
transformación
de
las
infraestructuras viarias y ferroviarias. En estos momentos
hay en avanzado estado de tramitación los siguientes
proyectos: -Variante de la A-2 a su paso por Figueres.
(aprobado
el
expediente
de
información
pública
y
definitivamente el estudio informativo)
-Desdoblamiento de
la N-260 entre Besalú y Figueres y su continuación hacia
Portbou. (en fase de estudio de alegaciones) -Trazado la
Línea de Alta Velocidad (L.A.V.) correspondiente al corredor
Barcelona – Frontera francesa. (aprobado definitivamente) Nuevo trazado de la línea de ferrocarril convencional
Barcelona-Portbou a su paso por Figueres. (en exposición
pública el estudio informativo)
-Ampliación de carriles de
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la AP-7 del tramo Girona-Frontera francesa. Todos estos
proyectos
tienen
la
particularidad
que
se
concentran
territorialmente en un único corredor de infraestructuras al
oeste de la ciudad de Figueres y que se llevan a cabo en un
mismo y corto intervalo temporal. Consecuentemente, esto
conlleva que la ciudad de Figueres se halle ante una
encrucijada histórica que definirá el futuro de la ciudad en
materia de movilidad y accesibilidad territorial.
El gran
reto
de
la
planificación
territorial
y
de
las
administraciones implicadas consiste en articular e integrar
coherentemente
y
eficazmente
el
conjunto
de
las
infraestructuras. De ahí se deduce una necesaria visión
global del conjunto de las actuaciones previstas, evitando
actuaciones individuales y descoordinadas. En este sentido,
cabe recordar que, al margen de las opciones planteadas
individualmente para cada una de las infraestructuras viarias
y ferroviarias, el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha aprobado
definitivamente el Pla Territorial Director de l’Empordà.
Este Plan constituye el principal documento de planificación
territorial de la comarca de l’Empordà y en él se halla una
propuesta
global
de
planificación
del
conjunto
de
infraestructuras viarias y ferroviarias en el área urbana de
Figueres que pretende articular i coordinar las distintas
propuestas de las nuevas infraestructuras planteadas por las
diferentes administraciones. En resumen, la construcción de
una nueva autovía por el este de Figueres debe contemplarse
integrado en este proyecto global de transformación de las
infraestructuras a su paso por Figueres con el objetivo de
conseguir la máxima integración territorial. Valoraciones de
la propuesta de estudio informativo La propuesta planificada
por el Ministerio presenta las siguientes problemáticas: 1.En relación al trazado general de la nueva infraestructura.
Tal como se ha expuesto anteriormente, la propuesta de
variante de la A-2 por el oeste de Figueres no es el único
proyecto de nuevas infraestructuras que afectan a este
territorio. Así, el trazado de la variante de la A-2 a su
paso por el norte de Figueres (una vez superado el Castell de
Sant Ferran), discurrirá en paralelo al trazado de la nueva
línea de ferrocarril convencional. En este sentido, se
propone la máxima integración territorial de las dos
infraestructuras, apostando por un acercamiento de los dos
trazados para evitar una mayor fragmentación del territorio y
la aparición de espacios intermedios marginales entre las dos
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infraestructuras que en la mayoría de los casos son de
difícil encaje y que generan perjuicios innecesarios en los
ámbitos y explotaciones afectadas. Siguiendo las directrices
del Pla Director Territorial de l’Empordà, se considera que
ambas
infraestructuras
deben
discurrir
en
el
espacio
comprendido entre el actual Camping Can Pous y la zona
industrial de Hostalets de Llers. De esta manera, se
alcanzará el objetivo del Pla Director Territorial de
l’Empordà de mantener un espacio libre entre la trama urbana
de Figueres y Hostalets de Llers. Cabe recordar que esta
opción es también la defendida por el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
en
sus
Alegaciones
al
estudio
informativo
EI-1-GI-06
Carretera N-II autovía tramo Girona-Frontera Francesa de
abril de 2004. 2.-En relación a los accesos des del nuevo
trazado a la AP-7. En la solución adoptada no se prevén los
accesos a la AP-7, ni en la entrada sur ni en la entrada
norte de Figueres. Los accesos a la AP-7 son, y han sido
históricamente,
uno
de
los
principales
déficit
de
comunicación de Figueres. Dada las características de esta
variante y el conjunto de transformaciones planteados, es de
vital importancia garantizar un acceso directo entre esta
variante y la AP-7, evitando repetir así errores del pasado
difícilmente subsanables con posterioridad como demuestra la
experiencia
sufrida.
Estos
accesos
son
especialmente
importantes ya que la variante propuesta es la vía de
conexión entre la A-2 y la N-260, es decir, entre el gran eje
norte-sur de comunicaciones que representa la A-2 y el gran
eje este-oeste que representa la N-260. Caber recordar que
estos accesos sí quedan recogidos en el Pla Territorial
Director de l’Empordà. Se propone pues que se incorporen
estos accesos en la solución que se adopte. 3.-En relación a
la afectación de estructuras y edificaciones existentes. La
solución
adoptada
en
el
tramo
norte
de
Figueres,
concretamente entre Figueres y els Hostalets de Llers una vez
superado el Castell de Sant Ferran, tiene afectaciones
directas
e
irreversibles
sobre
el
espacio
industrial
consolidado denominado Industrial Nord. Se trata de una zona
calificada de uso industrial por el planeamiento municipal
donde
se
hallan
ubicadas
en
la
actualidad
diversas
actividades industriales que tiene prevista su extensión con
el desarrollo de la zona industrial prevista en el
planeamiento. En este sentido, cabe indicar que la estrategia
planteada en el Pla Territorial Director de l’Empordà i
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desarrollada en el Pla Director del sistema urbà de Figueres
(en fase de redacción), propone la consolidación de este
núcleo industrial en la zona norte del área urbana de
Figueres en la búsqueda del oportuno equilibrio territorial.
Con la intención de evitar la afectación a esta zona
industrial consolidada el Pla Territorial Director de
l’Empordà prevé un desplazamiento más al este del trazado de
la variante, justo en el punto donde esta se reencuentra con
el trazado actual de la N-II. En este sentido, se propone que
en este tramo se adopte la solución que aparece en el Pla
Territorial Director de l’Empordà cuyo detalle se adjunta al
presente informe Conclusiones De acuerdo con lo expuesto en
apartados precedentes se plantea la conveniencia de ajustar
el proyecto de propuesta de trazado de la A-2-Autovía del
nordeste a su paso por el área urbana de Figueres en los
siguientes aspectos: 1.-Modificar el trazado de la variante
en su recorrido por el norte de Figueres, en concreto des del
nodo de conexión a la futura estación de ferrocarril de
Figueres hasta el nodo de conexión
con la antigua N-II en
Hostalets de Llers, para que discurra en paralelo y con la
mínima
separación
posible
al
trazado
del
ferrocarril
convencional Barcelona-Portbou, siguiendo la propuesta que
aparece en el Pla Director Territorial de l’Empordà y las
Alegaciones al estudio informativo EI-1-GI-06 Carretera N-II
autovía tramo Girona-Frontera Francesa de abril de 2004
elaboradas por el Departament de Política Territiorial de la
Generalitat de Catalunya. 2.-Incorporar en la solución que se
adopte las entradas y las salidas de la AP-7 tanto en su
entrada norte como sur de Figueres. 3.-Modificar el trazado
de la variante, desplazándolo en dirección, este para evitar
la afectación a la zona industrial existente entre Figueres y
Hostalets de Llers, siguiendo la propuesta que aparece en el
Pla Director Territorial de l’Empordà.” La notificació de la
resolució definitiva adoptada pel Ministeri, es fa constar
que l’acte aprovat és ferm en via administrativa. I, que
correspon, si s’escau, la interposició del recurs potestatiu
de reposició, de conformitat amb el que estableix l’article
109.c) de la Llei 30/1992, sense perjudici de la interposició
del
recurs
contenciós
administratiu.
L’Ajuntament
de
Figueres, mitjançant acord adoptat en sessió plenària de 13
d’abril de 2004, ja va expressar els suggeriments a aquest
estudi informatiu, valorant les alternatives. No obstant
això, resulta que l’aprovació definitiva no ha tingut en
compte d’una forma raonada les propostes o suggeriments
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efectuats, ni ha ponderar adequadament la seva viabilitat i
racionalitat tècnica i econòmica.
La Corporació municipal
considera
que
les
propostes
contingudes
a
l’informe
transcrit, resulten millors i plenament viables, tècnicament,
més racionals, de menor impacte territorial i més eficients.
Alhora aquestes propostes, responen i s’ajusten millor, a
l’interès públic general, compatible i conciliable amb els
interessos del municipi. La resolució definitiva adoptada pel
Ministeri, no ha sospesat detingudament la incorporació de
les propostes plantejades per l’Ajuntament i el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, ni la solució finalment plasmada
al
Pla
Director
Territorial
de
l’Empordà,
aprovat
definitivament pel Govern de la Generalitat de Catalunya el
3 d’octubre de 2006, i publicat al DOGC del dia 20 d’octubre
de 2006. El projecte aprovat pel Ministeri resulta, en els
aspectes assenyalats, del tot contrari als interessos públics
generals
quina
competència
sectorial
per
a
la
seva
planificació té atribuïda aquest Ministeri però que, en la
plasmació tècnica del document aprovat, resulta clarament
millorable i no preveu, de la forma adequada, la relació i
l’encaix
d’aquesta
infrastructura
amb
la
resta
d’infrastructures projectades en aquest mateix territori. Per
tot l’anterior i de conformitat amb el que disposa la Llei
30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i el que disposa el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
la
Comissió
Informativa
General
proposa
a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 1r.Formular recurs potestatiu de reposició contra la Resolució
de 14 de novembre de 2006, de la Secretaria de Estat
d’Infrastructures i Planificació, per la que s’aprova
l’expedient d’informació pública i definitivament l’estudi
informatiu, clau EI1-GI-06. “A-2 Autovía del Nordeste, tram:
Girona-Frontera francesa”. Província de Girona, en base a les
al·legacions i propostes contingudes a l’informe tècnic
transcrit i que en síntesi són les següents: a) Modificar el
traçat de la variant en el seu recorregut pel nord de
Figueres, en concret des del nus de connexió a la futura
estació del ferrocarril de Figueres fins al nus de connexió
amb l’antiga N-II, a l’Hostalets de Llers, per a que
transcorri en paral·lel i amb la mínima separació possible
respecte del traçat del ferrocarril convencional BarcelonaPortbou, seguint la proposta que apareix al Pla Director
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Territorial de l’Empordà, aprovat definitivament, i les
al·legacions a l’Estudi Informatiu EI-1-GI-06 Carretera N-II
autovia tram Girona – frontera francesa d’abril del 2004
elaborades pel Departament de Política Territorial de la
Generalitat de Catalunya. b) Incorporar a la solució que
s’adopti, les entrades y les sortides de la AP-7 tant en la
seva entrada nord com sud,
de Figueres.
c) Modificar el
traçat de la variant, desplaçant-la en direcció est per
evitar l’afectació a la zona industrial existent entre
Figueres y Hostalets de Llers, seguint la proposta recollida
al
Pla
Director
Territorial
de
l’Empordà,
aprovat
definitivament. La classificació d’aquests terrenys com a sòl
urbanitzable delimitat de tipus industrial fou informada
favorablement per la Demarcació de carreteres de l’Estat a
Catalunya mitjançant l’informe emès el dia 18 de juliol de
2001. 2n.- Sol·licitar del Ministeri de Foment, tant
l’admissió d’aquest recurs, com l’examen de les al·legacions
en el que es fonamenta, i d’acord amb el plantejat, siguin
admeses dites propostes i per tant,
corregit i millorat
aquest estudi informatiu i el projecte que correspongui. 3r.Facultar l’Alcaldia presidència per l’adopció de tants actes
i acords com siguin precisos per a l’execució de l’acord
anterior i comparèixer, en nom i representació de la
Corporació Municipal davant de Ministeri de Foment per a la
interposició i tramitació d’aquest recurs.”
----10. Urbanisme: S’aprova i es dona conformitat al
contingut plasmat al text refós de l’estudi de detall
d’ordenació de volums de les finques de la ronda Mossèn Cinto
Verdaguer, 26 i carrer Llers, 17,
d’iniciativa particular.
El senyor Balada Ventura procedeix a la lectura del dictamen
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Vist l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona en
sessió de 27 de juliol de 2006, en relació amb l’estudi de
detall d’ordenació de volums de les finques de la ronda
Mossèn Cinto Verdaguer, 26 i carrer Llers, 17. Vist l’escrit
de 30 de novembre de 2006, on s’aporta el text refós de
l’estudi de detall que incorpora les esmenes i precisions
pertinents. Vist l’informe tècnic de l’arquitecte municipal
en el que assenyala la conveniència de que la Comissió
d’Urbanisme de Girona, indiqui el pertinent respecte de la
necessitat de tramitar, si s’escau, estudis de detall en els
supòsits que resulta d’aplicació de l’article 20 de l’annex
II de la normativa del Pla General, o, si, per contra, la
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concreció de l’ordenació de volums, en aquests casos,
procedeix de preveure-la a través de la figura de l’estudi
d’ordenació de volums que preveu l’article 252 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme. Examinat l’anterior, i de conformitat
amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, el que disposa el Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, la Comissió Informativa General proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar
i donar conformitat al contingut plasmat al text refós de
l’estudi de detall d’ordenació de volums de les finques de la
ronda Mossèn Cinto Verdaguer, 26 i carrer Llers, 17,
d’iniciativa particular, i aportat amb l’escrit registrat
d’entrada 18.355 de 30 11 de 2006, donant trasllat d’aquest a
la Comissió d’Urbanisme de Girona, per a l’adopció de l’acord
que procedeixi, si s’escau. 2n.- Sol·licitar de la Comissió
d’Urbanisme de Girona, que emeti informe respecte
de la
necessitat de tramitar, si s’escau, estudis de detall en els
supòsits pels quals és d’aplicació l’article 20 de l’annex
II de la normativa del Pla General, o, si, per contra, la
concreció de l’ordenació de volums, en aquests casos, tenint
en compte que el vigent Pla General no ha estat objecte
d’adaptació a la Llei d’Urbanisme, procedeix de preveure dita
concreció, amb ocasió de la sol·licitud de la llicència
d’edificació, a través de la figura de l’estudi d’ordenació
de volums, que preveu l’article 252 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme. 3r.- Facultar l’Alcaldia presidència per a
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors.”
----11. Patrimoni municipal: S’acorda inscriure a l'inventari
de béns i immatricular unes finques procedents de la
desafectació de l'antic c/. Llançà. El senyor Balada Ventura
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA
d’aprovar per unanimitat:
“Vist que el Ple Municipal en sessió de 7 de setembre de
2006 va aprovar amb caràcter definitiu la desafectació del
domini
públic
municipal
i
l’adscripció
al
patrimoni
municipal com a bé de caràcter patrimonial, de la finca
següent: “Porció de superfície de 49,10 m2, de forma
triangular i que limita al nord, amb una franja de 4,10
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metres, amb la zona verda i espai públic, pel seu extrem sud,
limita amb l’actual traçat del nou carrer Llançà, i el límit
de la finca cadastral 68992 05, a l’est limita amb una franja
de 10,4 metres, amb la porció de terreny de figura triangular
de propietat de l’Institut Català del Sòl, en curs de ser
segregada i cedida a l’Ajuntament segons l’esborrany de
l’acta de cessió de data 17 de març de 2006, que s’adjunta
com a document annex. I, també a l’est, a continuació
d’aquesta porció, limita amb una franja de 8 metres amb
l’actual traçat del carrer Llançà. A l’oest limita amb les
parcel·les cadastrals núm.68992 02, amb una franja de 5,8
metres; amb la cadastral 68992 03,
amb una franja de 3,1
metres; amb la cadastral 68992 04, amb una franja de 3,8
metres i amb la cadastral 68992 04, amb la franja restant de
5,9 metres.” Vist que aquesta superfície està constituïda per
porcions que linden cada una d’elles amb diferents finques
cadastrals i que, per tant, és necessària la seva inscripció
separada a fi de possibilitar la posterior venda directa a
cada propietari confrontant. Vist que el plànol adjunt a dit
acord té un error material evident atès que hi consten dues
finques cadastrals amb el núm.68992 03, quan en realitat la
que es situa més al nord és la 68992 02, la Comissió
Informativa General proposa al Ple Municipal que s’adoptin
els acords següents:
1er.- Rectificar el plànol adjunt a
l’acord del Ple Municipal de 7 de setembre de 2006 abans
ressenyat i incloure com a annex el plànol rectificat. 2on.Modificar en el necessari l’acord del Ple Municipal de data 7
de setembre de 2006 en el sentit que la porció desafectada a)
que consta a l’acord ressenyat, constitueix les finques
següents: Finca 1 – Porció de superfície 22,50 m2 que limita
al nord, amb una franja de 4,10 m, amb la zona verda i espai
públic, al sud, amb finca cadastral 68992 03, a l’est amb
porció de terreny cedida a l’Ajuntament per INCASOL i a
l’oest amb finca cadastral 689992 02. Pertany a l’Ajuntament
per possessió per temps immemorial com a antic camí públic
desafectat. Finca 2 – Porció de superfície 10,15 m2, que
limita, al nord, amb finca cadastral 68992 02, al sud, amb
finca propietat de l’Ajuntament de Figueres procedent de
desafectació de l’antic traçat del C/Llançà, a l’est amb
finca de figura triangular cedida a l’Ajuntament per
l’INCASOL i a l’oest, amb finca cadastral 68992 03. Pertany a
l’Ajuntament per possessió per temps immemorial com a antic
camí públic desafectat. Finca 3 – Porció de terreny de
superfície 10,30 m2, que limita, al nord, amb finca propietat
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de l’Ajuntament de Figueres procedent de desafectació de
l’antic traçat del C/Llançà, al sud amb finca propietat de
l’Ajuntament de Figueres procedent de desafectació cedida a
l’Ajuntament de Figueres per l’INCASOL a l’est amb actual
traçat del C/Llançà i a l’oest amb finca cadastral 68992 04.
Pertany a l’Ajuntament per possessió per temps immemorial com
a antic camí públic. Finca 4 – Porció de terreny de figura
triangular, de superfície 6,10 m2, que limita, al nord amb
finca propietat de l’Ajuntament de Figueres, procedent de
desafectació de l’antic traçat del C/ Llançà, al sud i est
amb finca cadastral 68992 05. Pertany a l’Ajuntament de
Figueres per possessió per temps immemorial com a antic camí
públic desafectat. 3er.- Inscriure les quatre finques
descrites a l’inventari de béns municipal. 4rt.- Sol·licitar
la immatriculació al Registre de la Propietat de dites quatre
finques.5è.Facultar a l’Alcaldia-Presidència per a dur a
terme tants actes i gestions com calguin per a l’execució de
l’acord anterior. ”
----12. Serveis municipals: S’acorda canviar el sistema de
pagament en els aparcaments "el Garrigal", "el Firal" i
"plaça Catalunya" per facturacions per minuts. El senyor
Balada Ventura procedeix a la lectura del dictamen següent el
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“En el Ple Municipal de data 3 de febrer de 2005 es va
prendre
l’acord
de
sol·licitar
a
l’empresa
SABA
Aparcamientos, S.A, concessionària de varis aparcaments
municipals, la presentació d’una proposta de tarifes.
Mitjançant instància amb registre d’entrada 12404/2006 la
concessionària va presentar una proposta de fraccionament. Al
Butlletí Oficial de l’Estat de 30 de desembre de 2006 es
publicà la Llei 44/2006, de 29 de desembre de millora de la
protecció de consumidors i usuaris, que en el seu article 3
estableix que en els aparcaments d’estacionament rotatori el
preu es pactarà per minut d’estacionament, sense possibilitat
d’arrodoniments a unitats de temps no efectivament consumides
o utilitzades. Dita obligació als aparcaments en règim de
concessió és exigible en el temps de vuit mesos des de
l’endemà de la data de publicació al BOE. Les tarifes vigents
fins ara a dits aparcaments són les aprovades per Decret de
data 28 de setembre de 2006 en el que simplment es va fer la
revisió per IPC.
Mitjançant
instància
amb
registre
d’entrada 990/2007, de 17 de gener, la concessionària efectua
nova proposta tarifària. Consta a l’expedient un informe del
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Director d’explotació de Fisersa Transports i un informe d’un
tècnic municipal en economia. En dits informes i documentació
presentada per la concessionària s’avalua les inversions a
realitzar, els efectes de la modificació i el fet que aquesta
no comporta disminució de plantilla. Vist l’article 163 del
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques aprovat per R.D.L 2/2000, de 16 de juny, sobre
modificació de tarifes, la Comissió Informativa General
proposa al Ple Municipal que s’adoptin els acords següents:
1er.- Autoritzar les noves tarifes dels aparcaments en
rotació de El Garrigal, Plaça de Catalunya i El Firal, que
gestiona l’empresa SABA Aparcamientos, S.A, que queden fixats
per a dits aparcaments en 0,0375 /minut, inclòs IVA, amb una
franquicia de 5 minuts. Dites tarifes entraran en vigor en el
termini de 3 mesos a comptar de l’endemà de la data
d’aprovació del present acord. 2on.- Facultar a l’AlcaldiaPresidència per a dur a terme tants actes i gestions com
calguin per a l’execució de l’acord anterior.”
----13. Personal: S’acorda reconeixer la compatibilitat del
Sr. Víctor Alegrí per a l'exercici de la seva activitat
professional amb caràcter privat. El senyor Casellas Borrell
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA
d’aprovar per unanimitat:
“Vista la sol.licitud presentada pel Sr. Víctor Alegrí
Sabater, amb domicili al carrer Pujada de Sant Feliu, nº 25
de Girona (17004 Girona), el dia 25 de setembre de 2006, amb
RE 13.894, per la que exposa que s'ha incorporat a la
plantilla de l'Ajuntament de Figueres en data de 16 de
setembre de 2006 en comissió de serveis a l'Àrea de
Planejament i Espai Urbà i que desenvolupa una activitat
privada que desitja compatibilitzar amb el lloc de treball
que desenvoluparà com a funcionari, manifestant a la vegada
que en l'àmbit del municipi de Figueres, actualment té
encarregats dos projectes, especificant tot seguit els
mateixos, tenint en compte que l'interessat manifesta que el
desenvolupament de les activitats privades per les que demana
compatibilització es durà a terme fora de l'horari laboral
compromès amb l'Ajuntament. En concret, els projectes que en
l'àmbit del municipi de Figueres es mencionen són: 1. Obra
d'edificiació d'un edifici plurifamiliar i baixos comercials
emplaçat al carrer Ample nº 32 i Peralada nº 34, promoguts
per Procom Girona SL, segons encàrrec formalitzat en data 2
de febrer del 2006 i projecte visat pel COAC en data de 28
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d'agost del 2006 amb el numero 2006406511. 2. Obra
d'edificiació d'un edifici plurifamiliar emplaçat al carrer
Barceloneta nº 26 - 28 promogut per Promocions el Serrat de
Portugal SL, segons encàrrec formalitzat en data de 12 de
maig del 2006 i projecte visat pel COAC en data de 4 de
setembre amb el número 2006046589. Encàrrec que formava part
dels acords de la compravenda d'una finca propietat de
l'interessat i suposava la modificació d'un primer projecte
ja presentat a l'Ajuntament, que era promogut per Illa15 SL
encarregat en data de 16 de desembre del 2003 pel COAC amb el
número 2003407997 emplaçat al carrer Barceloneta nº 26-28-30.
Vist l'informe emès pel Cap del Servei de Gestió i
assessorament jurídic i econòmic emès en data de 11 de
desembre de 2006 pel que es diu el següent: "Primer.- La
matèria ve regulada a Catalunya per la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, de Incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat, tenint en compte que els
articles 9.8 i 10.1.1 de l' Estatut d'autonomia de Catalunya,
atribueixen a la Generalitat, en el marc de la legislació
bàsica de l' Estat, el desenvolupament legislatiu i
l'execució de tot el que fa referència al règim estatutari
dels funcionaris públics. En el marc de la legislació bàsica
de l'Estat, representada per la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, el Parlament de Catalunya va
aprovar
la
llei
21/1987,
de
26
de
novembre,
d'incompatibilitats del personal de l'Administració de la
Generalitat, tenint en compte que el principi que inspira
aquesta Llei és el de la dedicació del personal al servei de
les administracions públiques a un únic lloc de treball,
sense més excepcions que les que requereix el servei públic
mateix. Tot i així s´admet la compatibilitat amb el
desenvolupament d'activitats privades sempre que no impedeixi
o menyscabi l'estricte compliment dels deures o comprometi la
imparcialitat i independència del personal al servei de
l'Administració. Segon.- L' objecte de la present Llei és la
determinació del sistema d'incompatibilitats de les persones
que comprèn l'àmbit d'aplicació de la mateixa, en concret,
d'acord amb l'article primer lletra d), el personal al servei
de les corporacions locals i dels ens, organismes i empreses
que depenguin de les mateixes. Tercer.- Ens diu l'article 11
del text legal abans mencionat que podrà autoritzar-se al
personal inclòs en l'àmbit de la present llei per l'exercici
d'activitats privades en els termes establerts per l'article
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12, exceptuan els supòsits que en el mateix article s'hi
exposen que son els següents: a) Exercici d'activitats
privades, per sí o mitjançant substitució, incloses les de
caràcter professional, siguin per compte pròpia o sota la
dependència o al servei d'entitats o particulars, que es
relacionen directament amb les que porti a terme el
departament, organisme, entitat o empresa pública en que
presta
els
seus
serveis.
b)
Pertànyer
a
consells
d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats
privades, si l'activitat de les mateixes estigués directament
relacionada amb les que porta a terme el departament,
organisme, entitat o empresa pública en que presta els seus
serveis el personal afectat i, no obstant, l'establert per
l'article 7. c) L'exercici d'activitats privades, incloses
les de caràcter professional, ja sigui per compte pròpia o
sota la dependència o al servei d'entitats o de particulars,
en els assumptes en que intervingui o hagi intervingut en els
dos últims anys o en els que hagi d'intervenir per raó de
lloc
públic.
d)
L'exercici,
per
si
o
per
persones
interposades, de càrrecs de qüalssevol ordre en empreses o
societats concessionàries, contratistes d'obnres, serveis o
subministres, arrendatàries o administradores de monopolis o
amb participació o aval del sector públic, sigui quina sigui
la seva configuració jurídica. e) La participació superior al
10 % del capital de les empreses o societats a les que fa
referència la lletra d) En tot cas, l'article 12 ens diu que
es
podrà
reconèixer
la
compatibilitat
per
l'exercici
d'activitats privades en els següents casos: - Si s'ocupa un
únic lloc de treball en el sector públic en règim de jornada
ordinaria i no es supera el límit establert per l'apartat
segon. - Si el càrrec ocupat en el sector públic requereix la
presència efectiva de l'interessat en la corresponent
administració pública durant un horari igual o superior a la
mitat de la jornada ordinària, només quan aquest càrrec
tingui la consideració de prestació a temps parcial. - Si es
té autoritzada la compatibilitat d´un segon lloc o activitat
pública i no es superen entre ambdós la jornada màxima de
l'Administració. Se'ns perjudici del què s'acaba d'exposar,
en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública
principal i l'activitat privada podrà superar la jornada
ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. Quart.Pel que fa al procediment, és l'article 16 el que el
determina en els termes següents: Qui desitgi exercir un
altre activitat u ocupar un lloc de treball públic o privat
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haurà de formular pèviament la corresponent declaració
d'activitats, segons el model establert reglamentàriament.
Quint.- En l'àmbit de les corporacions locals la competència
per efectuar les declaracions de compatibilitat correspondrà
al Ple de la Corporació, així ho estableix l'article 22 del
Text legal mencionat." Vist que, respectant la normativa
vigent
en
matèria
d'incompatibilitats
dels
empleats
municipals, i sempre que el desenvolupament de la funció no
perturbi el normal funcionament del lloc de treball que es
desenvolupa, la Comissió Informativa General proposa que
l’Ajuntament - Ple adopti els acords següents: 1r.Reconèixer al Sr. Víctor Alegrí Sabater, la compatibilitat
amb el lloc de treball que en l'actualitat desenvolupa per
l'exercici lliure de la seva activitat professional. 2on.Declarar que la mencionada compatibilitat es reconeix en els
termes de la normativa vigent, sense que pugui suposar una
perturbació al normal funcionament de les tasques pròpies del
lloc de treball que desenvolupa. 3er.- Declarar que la
mencionada compatibilitat es reconeix sense que en relació
als projectes que s'especifiquen en els antecedents d'aquest
dictamen pugui intervenir-hi des del seu lloc de treball a
l'Ajuntament de Figueres, de forma directa o indirecta i
sense que, el seu interès particular, pugui suposar una
perturbació en el normal funcionament de les tasques pròpies
del lloc de treball que desenvolupa i sense que es pugui
entendre concedida aquesta autorització a altres projectes
diferents als mencionats dins del municipi de Figueres. 4rt.Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants
actes i gestions com calguin per a l’execució de l’acord
anterior, així com per a la subscripció d’aquest conveni.”
----14. Contribucions especials: S’acorda imposar i ordenar
de forma definitiva les contribucions especials pel projecte
d'urbanització del carrer Nou. El senyor Macau Oliva
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA
d’aprovar per unanimitat:
“Vist que, de conformitat amb el que estableix l'article
15 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, les entitats locals hauran d'acordar la imposició i
supressió
dels
seus
tributs
propis,
i
aprovar
les
corresponents ordenances fiscals reguladores dels mateixos.
Vist que de conformitat amb el que estableix l'article 34 del
mencionat text legal l'exacció de les contribucions especials
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precisarà la prèvia adopció de l'acord d'imposició en cada
cas concret i que l'acord d'ordenació, en el que s'hi
especificarà el cost previst de les bores i serveis, de la
quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de
repartiment, sens perjudici de la remissió general a
l'ordenança fiscal general si existís, és d'innexcusable
adopció. Vist que per part de la Junta de Govern Local en
sessió de 2 d'octubre de 2006 es va aprovar de forma inicial
l'execució del Projecte d'urbanització del Carrer Nou, en el
tram Rambla i Carrer Rutlla i vist que aquesta projecte
comporta
l'aplicació
de
contribucions
especials
als
propietaris afectats pel benefici que representa a la seva
propietat donat que veuran clarament incrementat el valor de
les seves respectives titularitats per la millora que suposa
el desenvolupament del projecte. Vist l'informe emès, en data
de 14 de setembre de 2006, per la Sra. Anna Barceló Puig com
a Cap de l'Àrea de Planejament i Espai Públic, en el que es
poposa com a percentatge a repartir el del 50 % del cost, un
cop descomptada la subvenció procedent de la Diputació de
Girona que ascendeix a 141.834,99 euros. Aplicant aquest
percentatge a través de l'adequada ponderació entre el
benefici especial i el benefici o utilitat general que
evidentment
existeix
també
en
el
desenvolupament
del
projecte. Vist que per part del Ple Municipal de l'Ajuntament
de Figueres en sessió de 2 de novembre de 2006 es va adoptar
l'acord provisional d'imposició i ordenació de contribucions
especials, procedint a l'aprovació de l'ordenança específica
reguladora de les mateixes i procedent a aprovar la relació
de contribuents, així com les qüotes individuals resultants
d'aplicar a la base imposable els mòduls establerts. Vista la
jurisprudencia abundant en la matèria, entre d'altres la
Sentència del Tribunal Suprem de 15 de juny de 2005, que
estableixen que transcorregut el plaç de 30 dies d'exposició
al públic, l'Ajuntament haurà d'adoptar l'Acord d'Imposició i
d'Ordenció definitius, moment en el que podran iniciar-se les
obres i les actuacions de l'establiment o ampliació del
servei públic, procedint, acte seguit, encara que no formi
part "stricto senseu" de l'Acord d'Ordenació, doncs es tracta
d'un requisit per la seva execució, és cert que haurà de
procedir-se a notificar individualment les quotes liquidades.
Vista la normativa vigent, en particular el Text Refós pel
que s'aprova la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una
vegada finalitzat el termini d'exposició pública, el Ple de
l'Ajuntament ha d'adoptar un acord definitiu resolent les
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reclamacions
i
aprovant
la
redacció
definitiva
de
l'Ordenança. Aquest acord definitiu s'ha d'adoptar amb el vot
favorable de la majoria absoluta legal dels membres de la
Corporació, tot i que si no s'ha presentat reclamacions,
s'entendrà definitivament aprovat l'acord fins aleshores
provisional. Aquest acord definitiu, incloent el provisional
elevat automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre
de l'Ordenança s'han de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província. L'Ordenança Fiscal entrarà en vigor des del moment
de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la
Província. Vista la normativa vigent en la matèria que queda
reflectida en l'informe emès pel Cap del Servei de Gestió i
Assessorament jurídic i econòmic, la Comissió Informativa
General proposa que l’Ajuntament - Ple adopti els acords
següents:
1r.
Acordar
imposar
de
forma
definitiva
contribucions
especials
per
l'execució
del
projecte
d'urbanització del Carrer Nou. 2on.Acordar l'ordenació
definitiva del tribut, determinant el cost previst de les
obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els
beneficiaris, els criteris de repartiment i la relació de
subjectes passius de la concreta Contribució Especial, de
conformitat amb els extrems que consten a l'Annex 2 i a
l'Ordenança
específica
reguladora
de
les
presents
contribucions especials que consta a l'Annex 1. 3er.- Aprovar
de forma definitiva l'ordenança específica reguladora que
figura a l'annex nº 1 del present acord i que permetrà
l'ordenació de l'aplicació del tribut. 4rt.- Procedir a
publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords
definitius adoptats, així com el text íntegre de l'Ordenancça
Fiscal reguladora del tribut. 5è.- Aprovar de forma
definitiva la relació de contribuents que s'adjunta per Annex
2, així com les quotes individuals resultants d'aplicar a la
base imposable els mòduls establerts, en relació concreta amb
cada una de les finques afectades, i segons resulta de les
bases de repartimen que s'adjunten al present dictamen. 7è.Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants
actes i gestions com calguin per a l’execució de l’acord
anterior, així com per a la subscripció d’aquest conveni.”
----15.
Ordenances
municipals:
S’aprova
provisionalment
l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal num. 8
reguladora de la taxa per menjador de la llar d’infants. El
senyor Macau Oliva procedeix a la lectura del dictamen
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
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“L'Ajuntament en Ple per acord del dia 15 de desembre de
2005 va aprovar la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per menjador de la llar d'infants,
figurant en la mateixa que "a partir del mes de setembre de
2006 s'establirà el mateix sistema de tarifes de menjador per
a totes les Llars d'Infants municipals". L'Ajuntament en Ple
per acord del dia 1 de juny de 2006 va aprovar la modificació
de les ordenances fiscals unificant a l'alça les tarifes de
menjador de totes les llars d'infants municipals en
compliment de l'acord adoptat el dia 15 de setembre de 2005.
La unificació a l'alça de les tarifes de menjador de totes
les llars d'infants municipals ha comportat increments
superiors als previstos inicialment per a la modificació de
les tarifes de les ordenances fiscals per a l'any 2007, pel
que cal rectificar les tarifes de menjador i unificar a la
baixa l'increment. És per tot això que la Comissió especial
de gestió i control pressupostari, proposa a l'Ajuntament en
Ple l'adopció dels acords següents: 1.Aprovar provisionalment
l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal num. 8
reguladora de les taxes per utilització
privativa o
aprofitament especial del domini públic i prestació de
serveis o de realització d'activitats administratives de
competència local, unificant les tarifes de menjador de totes
les llars d'infants municipals, segons text annex. 2.Exposar
al públic l'expedient mitjançant edictes al tauler d'anuncis
de la corporació durant el termini de 30 dies comptats a
partir de la publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la
Província, a fi que els interessats puguin examinar-lo i
presentar les reclamacions adients. Transcorregut el període
indicat sense haver-se formulat cap reclamació, els acords
adoptats
restaran
aprovats
definitivament.
3.Autoritzar
l'alcaldia-presidència perquè faci tants actes i gestions com
calguin per a l'execució dels acords anteriors.”
----16. Emprèstits: S’aprova la concertació d’una operació de
préstec amb l’entitat Dexia Sabadell. El senyor Macau Oliva
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA
d’aprovar per unanimitat:
“L'Ajuntament en Ple, per acord del dia 22 de desembre
de 2006 va aprovar la concertació d'una operació de préstec
per un import total de 4.540.223,91 euros, pel finançament de
les inversions a executar en l'exercici 2007. Atès que s'han
comunicat a totes les entitats bancaries amb seu en el
municipi de Figueres i a la resta d'entitats que tenen
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compte obert amb l'Ajuntament les condicions per a la
concertació de l'esmentada operació de préstec, i vist que la
proposta més favorable per als interessos de la Corporació és
la presentada per l'entitat DEXIA SABADELL, la Comissió
Informativa Especial de Gestió i Control Pressupostari
proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels acords següents:
1.Aprovar la concertació d'una operació de préstec de
4.540.223,91
euros
amb
l'entitat
DEXIA
SABADELL
pel
finançament de les inversions a executar en l'exercici 2007,
amb les condicions següents:
Import del préstec:
4.540.223,91 euros
Termini del préstec:
15 anys (180 mesos)
Amortització del préstec:
15 anys (180 mesos)
Tipus d'interés: Tipus fix del 3,58% en base ACT/360, sempre
que la diferència entre el CMS30Y i el CMS1Y sigui superior o
igual a 0,10%. En cas que sigui inferior, el tipus d'interès
que s'aplicaria pe aquest període seria un tipus resultant de
la següent operació: 4,08%-5x (CMS30Y-CMS1Y)
Liquidació d'interessos: Anual en base ACT/360
Comissions: 0%
Intervenció de la pòlissa de crèdit: Secretari de la
Corporació.
2.Comunicar a la Direcció General de Política Financera del
Departament
d'Economia
i
Finances,
la
concertació
de
l'esmentada operació de préstec de conformitat amb el que
estableix l'article 2 de l'ordre de 28 de juny de 1999
modificada per l'Ordre ECF 324/2003 de 2 de juny. 3.Facultar
l'Alcaldia-Presidència per dur a terme tants actes i gestions
com calguin per l'execució dels acords anteriors.”
----17. Pressupostos: S’acorda que l’expedient de crèdit
extraordinari amb càrrec a l’excés d’ingressos corrents
derivats del cobrament de l’Impost de Construcció i Obres de
la nova presó sigui retornat i deixat sense efecte. El senyor
Macau Oliva procedeix a la lectura del dictamen següent el
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Vist que per part del Sr. Francesc Canet, Santi Vila i
Joan Casas, actuant respectivament en nom dels grups d'ERC,
CIU i PP a l'Ajuntament de Figueres, s'ha formulat un escrit
d'al-legacions en el que es posa de manifest que l'Ajuntament
en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2006, va aprovar
inicialment un expedient de crèdit extraordinari amb càrrec a
l'excés d'ingressos corrents derivats del cobrament de
l'Impost de Construccions i Obres de la nova presó de
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Figueres i en el que es demana que es procedeixi a
l'aprovació d'un nou expedient de crèdit extraordinari amb
càrrec als majors ingressos recaptats com a conseqüència del
cobrament de l'ICIO del nou centre Penitenciari en base a una
proposta de nous criteris. Vist el que disposa 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, en
el sentit que l'aprovació d'un crèdit extraordinari està
subjecte a les mateixes normes que per l'aprovació del
pressupost, aixó implica una remissió, entre d'altres, als
articles 169
i 170 que requereixen: 1. Una aprovació
inicial; 2. Exposició al BOP per 15 dies, plaç en el que es
podran presentar reclamacions davant el Ple i una Aprovació
definitiva, cas d'haver-se presentat reclamacions. Tenint en
compte que les Reclamacions, que de forma taxativa preveu
l'article 170, només poden versar sobre alguns dels supòsits
que
preveu
el
mateix:
"Únicamente
podrán
entablarse
reclamaciones contra el presupuesto:
a) Por no haberse
ajustado su elaboración y aprobación a los trámites
establecidos en esta Ley. b) Por omitir el crédito necesario
par ale cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad
local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título
legítimo. c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos
con relación a los gastos presupuestados o bien de éstos
respecto a las necesidades para las que esté previsto." Vist
que s'han presentat al-legacions que no coincideixen en cap
dels supòstits admesos per la Llei, però que determinen un
nou marc de debat suficient per reconsiderar la primera
proposta, en el sentit que aquesta prodria arribar a quedar
desvituada pel contingut de les al.legacions. Tenint en
compte que aquest nou marc s'hauria de concretar amb un nou
expedient de crèdit extraordinari, que en ple exercici
exonòmic 2007 només és possible una vegada liquidat el
pressupost de l'exercici del 2006. Vista la normativa vigent
i la possibilitat de que es pugui acordar la devolució de
l'expedient, aquesta Comissió Informativa Especial de Gestió
i Cotrol Pressupostari proposa al Ple l'adopció dels següents
acords: 1. Acordar que l'expedient de crèdit extraordinari
aprovat inicialment el dia 22 de desembre de 2006 sigui
retornat i per tant deixat sense efecte. 2. Facultar a
l'Alcaldia - Presidència per l'adopció de tants actes i
gestions com calguin per la realització dels acords
anteriors.”
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----18. Cultura: S’aprova considerar el centre cultural
Joaquim Xirau com a un centre cultural de nova generació. El
senyor Casellas Borrell procedeix a la lectura de la proposta
següent:
“Pere Casellas i Borrell, portaveu del Grup municipal
socialista a l’Ajuntament de Figueres, com a resultat del
debat sobre l’estat de la cultura a la ciutat de Figueres,
presenta al Ple municipal la següent proposta de resolució:
El centre cultural Joaquim Xirau, un centre cultural de nova
generació. El mapa d’equipaments culturals de la ciutat de
Figueres, dins el marc del Llibre Blanc de la Cultura,
defineix una xarxa d’equipaments culturals específics que ja
estan en ple funcionament i d’altres espais o edificis que
tenen una previsió d’ús també clarament definit. Queda, però,
una mancança per resoldre, l’espai per a la connexió cultural
general, el lloc on trobar tota la informació de la ciutat i
a la vegada arribar al més llunyà. Un equipament obert,
transparent i transversal que permeti assaborir totes les
disciplines artístiques en tots els formats, una àgora
contemporània que faciliti la comunicació cultural virtual i
real, amb la presència física i/o electrònica dels creadors i
dels consumidors culturals. Aquest equipament cultural es
defineix amb una sèrie de qualitats: Transparència, qualitat
que facilita i provoca la comunicació entre l’exterior i
l’interior. La frontera habitual que aïlla la cultura amb
parets i obstacles físics, s’ha de substituir per una
estructura oberta, transparent, transitable i connectada al
seu entorn més immediat. La cultura mediterrània, sempre
disposada a celebrar-se en el carrer, ha de traspuar-se del
Centre a l’exterior i al contrari, establint un feedback que
influeixi en tots els àmbits de la cultura, i permetent
l’harmonia de les activitats d’oci i de lleure amb la
reflexió i el pensament intel.lectual. Adaptabilitat. Calen
espais accessibles a tothom que permetin adaptar-se a
qualsevol format cultural present i futur. Sales lliures
d’obstacles, que poden ser espais de petit i mitjà format,
transformables en funció dels suggeriments i de les opcions
triades
pels
creadors
i
pels
agents
culturals.
Connectibilitat, equipaments oberts al món real i virtual, la
manca de frontera entre el carrer i l’interior ha d’anar
acompanyada d’una àmplia xarxa de possibilitats de connexió
amb l’aplicació de tots els avenços en tecnologies de la
informació i la comunicació, sempre al servei dels agents
culturals. Sostenibilitat, que eviti el malbaratament de
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recursos habituals dels equipaments culturals monumentals que
tenen un elevat cost de manteniment. Hem d’aconseguir un
centre cultural capdavanter que pugui funcionar amb uns
paràmetres de consum d’energia el màxim de naturals
possibles, amb aplicació d’energies renovables, de noves
tecnologies i amb la recuperació dels sistemes tradicionals
de climatització. Comoditat, fidels a la tradició comercial
de la ciutat, i especialment en el barri comercial en què es
troba el Centre: el client és el que importa. En el nostre
cas podem aplicar la màxima per la qual l’usuari és el que
importa. L’equipament ha de ser còmode, atractiu, amb espais
amplis per gaudir de la cultura i per a la relació
interpersonal
(sales
de
consulta,
cafeteria...)
i
ha
d’aportar sensació de benestar i tranquil.litat que fidelitzi
l’usuari i en faciliti el retorn. Contemporaneïtat. Mantenint
el respecte pels espais clàssics i habituals en els quals es
desenvolupa la vida cultural habitual, cal innovar creant un
equipament modern que faciliti l’accés i el desenvolupament
de
la
cultura
contemporània,
preveient
la
necessitat
d’innovació i renovació constant que suposa el segle XXI. El
Centre Cultural Joaquim Xirau es concep en un edifici de nova
planta. Les sis qualitats esmentades, que defineixen el nou
Centre Cultural Joaquim Xirau, obliguen a disposar d’un
edifici de nova construcció, amb el següent pla d’usos:
Planta
baixa:
Sala
d’exposicions
multifuncional.
–
LLibreria. – Àgora–nus de comunicació interior-exterior. –
Cafeteria–espai de trobada. Primera planta: - Espais de
formació-aulari: dues aules amb disponibilitat d’esdevenir un
sol
espai.
–
Nucli
de
connexions
virtuals–sala
de
comunicacions–espai de xarxes. – Espais de creació–petits
tallers. Tercera planta: - Espai dels agents i els promotors
culturals. – Espais de reunió i trobada per als creadors i
els agents culturals de la cutat i el seu àmbit d’influència,
amb la intenció de no quedar limitats ni geogràficament ni
administrativament. – Oficines de gestió i administració,
plenament obertes i accessibles als usuaris. La gestió de
l’equipament i de la cultura de la ciutat de Figueres s’ha de
centralitzar des d’aquest espai. El mes de maig de 2006,
l’Ajuntament de Figueres va encarregar a l’arquitecte
figuerenc Enric Ruíz-Geli l’avantprojecte d’aquest nou centre
cultural i el Ple de 2 de novembre de 2006 va acordar
l’aprovació inicial per tal d’obrir un període d’informació
al públic i recollida de suggeriments. Atès algunes veus
discordants amb la localització d’aquest nou centre cultural
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de nova generació de l’arquitecte figuerenc Enric Ruíz-Geli i
considerant la seva importància com a projecte arquitectònic
i cultural. Per aquest motiu, el Grup municipal socialista
presenta al Ple de l’Ajuntament la següent proposta de
resolució: 1.- Considerar l’avant-projecte del nou centre
cultural Joaquim Xirau, redactat per l’arquitecte figuerenc
Enric Ruíz-Geli, com un projecte arquitectònic innovador i
cultural de nova generació, amb l’objectiu de crear un
equipament modern que faciliti l’accés i el desenvolupament
de
la
cultura
contemporània,
preveient
la
necessitat
d’innovació i renovació constant que suposa el segle XXI. 2.Instar al Govern municipal l’obertura d’un procés de consulta
i participació, política i social, que permeti assolir el
major consens possible sobre la millor localització del nou
centre cultural Joaquim Xirau. 3.- Facultar l’AlcaldiaPresidència per a l’adopció dels actes i gestions que calguin
per a l’execució dels acords anteriors.”
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís
que diu que el seu grup municipal està d’acord amb el punt
primer; que el projecte és innovador; que pot ser d’un gran
impacte dins la ciutat, però que en vistes a la problemàtica
que s’ha portat a terme al barri on està ubicat el centre
Joaquim Xirau creu que seria bo suprimir el punt segon de la
proposta; que a les properes eleccions municipals tots els
grups ho portaran al programa; que prendre una decisió
d’aquest tipus podria hipotecar la possible voluntat de
l’Ajuntament que surti de les properes eleccions i que
supedita el recolzament a aquesta proposta a la supressió del
punt segon.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que hi està
d’acord; que el punt primer és el més important de la
proposta; que és el reconeixement del valor cultural d’aquest
projecte; que el punt segon és una declaració del govern i
que no cal que figuri com un acord; que hi ha una divisió
d’opinions sobre aquest tema i que, per tant, el govern és
partidari de cercar vies de consens sobre la millor
localització del projecte; que la localització no ha de
condicionar un projecte que pot ser important per a la ciutat
i que està d’acord en suprimir el punt segon.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Vila
Vicente que diu que valora positivament la idea i el projecte
plantejat per Enric Ruiz-Gelí; que comparteix la preocupació
d’alguns veïns; que segurament la proposta d’ubicació
inicialment plantejada no és l’adequada; que valora el
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projecte i que el millor és que es deixi pendent de resolució
on s’haurà d’ubicar.
Seguidament, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que valora el projecte, però que en quant a la
ubicació té molts dubtes; que comparteix que hi ha molt veïns
que no ho veuen clar; que no cal precipitar-se; que valora
que des del govern s’accepti la retirada del punt segon i que
Esquerra Republicana hi votarà a favor.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament acorda, per
unanimitat, aprovar l’esmena presentada pel senyor Casas
Luís.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament adopta, per unanimitat, l’acord següent:
“El centre cultural Joaquim Xirau, un centre cultural de
nova generació. El mapa d’equipaments culturals de la ciutat
de Figueres, dins el marc del Llibre Blanc de la Cultura,
defineix una xarxa d’equipaments culturals específics que ja
estan en ple funcionament i d’altres espais o edificis que
tenen una previsió d’ús també clarament definit. Queda, però,
una mancança per resoldre, l’espai per a la connexió cultural
general, el lloc on trobar tota la informació de la ciutat i
a la vegada arribar al més llunyà. Un equipament obert,
transparent i transversal que permeti assaborir totes les
disciplines artístiques en tots els formats, una àgora
contemporània que faciliti la comunicació cultural virtual i
real, amb la presència física i/o electrònica dels creadors i
dels consumidors culturals. Aquest equipament cultural es
defineix amb una sèrie de qualitats: Transparència, qualitat
que facilita i provoca la comunicació entre l’exterior i
l’interior. La frontera habitual que aïlla la cultura amb
parets i obstacles físics, s’ha de substituir per una
estructura oberta, transparent, transitable i connectada al
seu entorn més immediat. La cultura mediterrània, sempre
disposada a celebrar-se en el carrer, ha de traspuar-se del
Centre a l’exterior i al contrari, establint un feedback que
influeixi en tots els àmbits de la cultura, i permetent
l’harmonia de les activitats d’oci i de lleure amb la
reflexió i el pensament intel.lectual. Adaptabilitat. Calen
espais accessibles a tothom que permetin adaptar-se a
qualsevol format cultural present i futur. Sales lliures
d’obstacles, que poden ser espais de petit i mitjà format,
transformables en funció dels suggeriments i de les opcions
triades
pels
creadors
i
pels
agents
culturals.
Connectibilitat, equipaments oberts al món real i virtual, la
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manca de frontera entre el carrer i l’interior ha d’anar
acompanyada d’una àmplia xarxa de possibilitats de connexió
amb l’aplicació de tots els avenços en tecnologies de la
informació i la comunicació, sempre al servei dels agents
culturals. Sostenibilitat, que eviti el malbaratament de
recursos habituals dels equipaments culturals monumentals que
tenen un elevat cost de manteniment. Hem d’aconseguir un
centre cultural capdavanter que pugui funcionar amb uns
paràmetres de consum d’energia el màxim de naturals
possibles, amb aplicació d’energies renovables, de noves
tecnologies i amb la recuperació dels sistemes tradicionals
de climatització. Comoditat, fidels a la tradició comercial
de la ciutat, i especialment en el barri comercial en què es
troba el Centre: el client és el que importa. En el nostre
cas podem aplicar la màxima per la qual l’usuari és el que
importa. L’equipament ha de ser còmode, atractiu, amb espais
amplis per gaudir de la cultura i per a la relació
interpersonal
(sales
de
consulta,
cafeteria...)
i
ha
d’aportar sensació de benestar i tranquil.litat que fidelitzi
l’usuari i en faciliti el retorn. Contemporaneïtat. Mantenint
el respecte pels espais clàssics i habituals en els quals es
desenvolupa la vida cultural habitual, cal innovar creant un
equipament modern que faciliti l’accés i el desenvolupament
de
la
cultura
contemporània,
preveient
la
necessitat
d’innovació i renovació constant que suposa el segle XXI. El
Centre Cultural Joaquim Xirau es concep en un edifici de nova
planta. Les sis qualitats esmentades, que defineixen el nou
Centre Cultural Joaquim Xirau, obliguen a disposar d’un
edifici de nova construcció, amb el següent pla d’usos:
Planta
baixa:
Sala
d’exposicions
multifuncional.
–
LLibreria. – Àgora–nus de comunicació interior-exterior. –
Cafeteria–espai de trobada. Primera planta: - Espais de
formació-aulari: dues aules amb disponibilitat d’esdevenir un
sol
espai.
–
Nucli
de
connexions
virtuals–sala
de
comunicacions–espai de xarxes. – Espais de creació–petits
tallers. Tercera planta: - Espai dels agents i els promotors
culturals. – Espais de reunió i trobada per als creadors i
els agents culturals de la cutat i el seu àmbit d’influència,
amb la intenció de no quedar limitats ni geogràficament ni
administrativament. – Oficines de gestió i administració,
plenament obertes i accessibles als usuaris. La gestió de
l’equipament i de la cultura de la ciutat de Figueres s’ha de
centralitzar des d’aquest espai. El mes de maig de 2006,
l’Ajuntament de Figueres va encarregar a l’arquitecte
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figuerenc Enric Ruíz-Geli l’avantprojecte d’aquest nou centre
cultural i el Ple de 2 de novembre de 2006 va acordar
l’aprovació inicial per tal d’obrir un període d’informació
al públic i recollida de suggeriments. Atès algunes veus
discordants amb la localització d’aquest nou centre cultural
de nova generació de l’arquitecte figuerenc Enric Ruíz-Geli i
considerant la seva importància com a projecte arquitectònic
i cultural. Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda: 1.- Considerar l’avant-projecte del nou
centre cultural Joaquim Xirau, redactat per l’arquitecte
figuerenc Enric Ruíz-Geli, com un projecte arquitectònic
innovador i cultural de nova generació, amb l’objectiu de
crear un equipament modern que faciliti l’accés i el
desenvolupament de la cultura contemporània, preveient la
necessitat d’innovació i renovació constant que suposa el
segle
XXI.
2.Facultar
l’Alcaldia-Presidència
per
a
l’adopció dels actes i gestions que calguin per a l’execució
de l’acord anterior.”
----19. Cultura: S’aprova tramitar convenis de cessió d’ús
del centre cultural Molí de l’Anguila. El senyor Casellas
Borrell procedeix a la lectura de la proposta següent:
“Pere Casellas i Borrell, portaveu del Grup municipal
socialista a l’Ajuntament de Figueres, com a resultat del
debat sobre l’estat de la cultura a la ciutat de Figueres,
presenta al Ple municipal la següent proposta de resolució:
El Centre Cultural Molí de l’Anguila un espai de cultura
popular. L’Ajuntament de Figueres està construint un nou
equipament cultural destinat a centre de cultura popular i
tradicional. Serà un edifici amb diferents espais, amb una
superfície construïda útil de 1.152,87 m2., i que ha
d’esdevenir el lloc d’assaig i concentració de les diverses
entitats de l’àmbit de la cultura popular: Colla Gegantera,
Colla
Castellera,
Casa
Cultura
d’Andalusia.
La
data
d’obertura està prevista per a finals del mes d’abril
d’enguany i cal concretar i tramitar per a la seva aprovació
els convenis de cessió d’ús a les entitats, amb condicions de
no exclusivitat. Per aquests motius, el Grup municipal
socialista presenta al Ple de l’Ajuntament la següent
proposta de resolució: 1.- S’acorda tramitar i sotmetre a
l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, en el termini màxim de 2
mesos, els convenis de cessió d’ús, amb condicions de no
exclusivitat, del Centre Cultural Molí de l’Ànguila a les
entitats Colla Gegantera, Colla Castellera i Casa Cultural
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d’Andalusia. 2.- Facultar l’Alcaldia-Presidència per a
l’adopació dels actes i gestions que calguin per a l’execució
de l’acord anterior.”
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que hi està d’acord; que valora positivament
l’expresió de “en condicions de no exclusivitat”; que el grup
d’Esquerra Republicana s’ha manifestat moltes vegades a favor
de la polivalència de l’espai; que ja es veurà en quins
termes es farà el conveni; que valora que un espai com aquest
no sigui només per a tres entitats, sinò per a la ciutat; que
valora especialment la inclusió d’aquesta frase i que, per
tant, hi votaran a favor.
Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que
assumeix totalment la proposta; que des d’un començament
estava d’acord amb la idea; que les propostes del conveni
d’aquesta cessió s’haurien de lliurar amb temps per poder-les
estudiar i matitzar; que són tres entitats punteres que donen
molta vida a Figueres i que li agradaria tenir temps
suficient per poder analitzar i estudiar les propostes.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Vila
Vicente que diu que el grup de Convergència i Unió ha valorat
reiteradament com a positiu aquest projecte i que, per tant,
confirma que ja en el seu moment era un projecte positiu i
que ho continua essent.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, la
proposta abans transcrita.
----20.
Patrimoni municipal: S’aprova valorar negativament
la gestió del govern municipal en les actuacions referides a
les instal.lacions del Teatre Municipal “El Jardí”. El senyor
Canet Coma procedeix a la lectura de la proposta següent:
“En Francesc Canet i Coma, en qualitat de portaveu del
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, Atès que
dijous passat, dia 25 de gener, es va celebrar un Ple
extraordinari per a debatre l’estat de la cultura a la ciutat
i que el dilluns dia 29 de gener a les 12h del migdia acaba
el termini de presentació de les propostes de resolució (un
màxim de tres) que s’inclouran a l’ordre del dia del Ple
ordinari del proper dijous, dia 1 de febrer, Vist el que va
exposar el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
en el Ple del dia 25 de gener, El grup municipal d’ERC
proposa al Plenari municipal l’aprovació de la següent
resolució: 1.-Valorar molt negativament (reprovar) la gestió
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del govern municipal en les actuacions de millora de les
instal·lacions i sistemes de seguretat del Teatre Municipal
el Jardí de Figueres. La no inclusió de la climatització en
el primer projecte (cost pressupostat de 389.924 euros sense
climatització), que va poder gaudir d’una subvenció del
Govern de la Generalitat de 175.000 euros, s’ha traduït,
mitjançant Decret d’Alcaldia (12 de desembre de 2006), en un
projecte de climatització per valor de 490.374 euros que ha
quedat al marge d’ajuts externs. 2.-Instar el govern
municipal a buscar vies de finançament que minimitzin les
conseqüències negatives derivades de la seva actuació en els
treballs de millora d’instal·lacions i sistemes de seguretat
del teatre Municipal el Jardí de Figueres.”
Seguidament, intervé la Presidència que diu que el
govern proposa votar separadament aquests punts i que votaran
a favor del punt segon, però en contra del primer.
A continuació, després de la intervenció esmentada, se
sotmet a votació el punt primer de la proposta abans
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en
votar-hi a favor els deu senyors següents: Canet Coma, Solé
Soler, Bertran Soler, Besora Causadias, Brugués Pujol, Calvó
Espigulé, Vila Vicente, Gratacós Agulló, Casas Luís i Ríos
Pérez; i en contra, el nou senyors següents: Armangué Ribas,
Balada Ventura, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas
Borrell, Macau Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández i
Ayats Planagumà.
Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar,
per unanimitat, el punt segon de la proposta abans
transcrita.
----21.
Obres
municipals:
S’aprova
convertir
l’antic
excorxador en “Espai de la memòria de la ciutat i de la
comarca” instant l’elaboració d’un projecte de rehabilitació
integral de l’edifici per a exposicions, sala permanent
dedicada a Narcís Monturiol i altres usos. El senyor Canet
Coma procedeix a la lectura de la proposta següent:
“En Francesc Canet i Coma, en qualitat de portaveu del
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, Atès que
dijous passat, dia 25 de gener, es va celebrar un Ple
extraordinari per a debatre l’estat de la cultura a la ciutat
i que el dilluns dia 29 de gener a les 12h del migdia acaba
el termini de presentació de les propostes de resolució (un
màxim de tres) que s’inclouran a l’ordre del dia del Ple
ordinari del proper dijous, dia 1 de febrer, Vist el que va
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exposar el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
en el Ple del dia 25 de gener, El grup municipal d’ERC
proposa al Plenari municipal l’aprovació de la següent
resolució: 1.-Convertir l’edifici de l’Antic Escorxador en
“Espai de la memòria de la ciutat i de la comarca”. Aquest
espai ha de servir per divulgar la història, la ciència,
l’arquitectura, la natura i el patrimoni cultural ciutadà.
2.-Instar el govern municipal a elaborar un projecte de
rehabilitació integral de l’edifici, que permeti gaudir d’un
espai amb una sala central per a exposicions temporals, una
sala permanent dedicada a Museu Narcís Monturiol i altres
sales per a cursos i conferències, destinades a la difusió de
la memòria ciutadana i a arxiu històric i d’imatges de la
ciutat.”
Seguidament, intervé la Presidència que diu que el
govern votarà en contra d’aquesta proposició per tres raons;
que aquesta proposta no figura en el LLibre Blanc de la
Cultura; que un “Espai de la Memòria” ha de formar part del
projecte del Museu de l’Emporda i que, per tant, ha de ser
una de les potes importants que ha de tenir en un futur el
Museu de l’Empordà; que no es pot instar al govern municipal
a fer una cosa sense el pressupost corresponent; que són
acords virtuals que no tenen possibilitats d’executar-se i
que per totes aquestes raons el govern hi votarà en contra.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Vila
Vicente que diu que Convergència i Unió té alguna reserva amb
aquesta proposta; que valoren que es tracta d’expressar
voluntats; que la valoren positivament i que recolzen la
iniciativa.
Seguidament, intervé el senyor Casas Luis que diu que, a
l’igual que ha dit el senyor Santi Vila, consideren que tots
aquests
temes
són
declaracions
d’intencions;
que
són
propostes a tenir en compte en un futur i que hi votaran a
favor.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Canet Coma que diu que des d’Esquerra Republicana són
conscients que no poden instar al govern municipal a elaborar
un projecte sense consignació pressupostària; que des dels
bancs de l’oposició no es poden trobar altres sortides que no
siguin les d’exposar voluntats; que el llibre blanc de la
cultura també està ple, o no, de bones intencions que tampoc
tenen consignacions pressupostàries; que des del punt de
vista d’Esquerra Republicana el fet que no figuri al llibre
blanc de la cultura no és motiu suficient per votar-hi en
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contra; que estan satisfets que el què es vol fer amb l’antic
escorxador es converteixi en un debat; que pensen que és un
espai desaprofitat; que s’hi han plantejat fer determinades
coses; que s’han acabat assabentant per la premsa que els
informes tècnics no ho permetien; que pensen que cal
plantejar-se seriosament què es vol fer amb aquell espai; que
aquest és el motiu de la seva proposta de resolució i que si
es tira endavant ara o més tard hauria de ser sotmesa a debat
i modificacions com tota proposta o iniciativa en el camp de
la cultura.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que com han dit dos grups municipals aquests són acords
virtuals que no comporten la seva execució; que el govern per
la seva responsabilitat mantindrà en aquests punts la posició
que considera que és la més raonable en aquests moment; que
han de fixar una posició contrària per la improcedència i per
la seva viabilitat; que entenen que no és el model que convé
a la ciutat per tenir aquest espai vigent i que pugui ser una
realitat en el sí d’algun equipament cultural.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació la proposta abans transcrita. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els deu
senyors següents: Canet Coma, Solé Soler, Bertran Soler,
Besora Causadias, Brugués Pujol, Calvó Espigulé, Vila
Vicente, Gratacós Agulló, Casas Luís i Ríos Pérez; i en
contra, el nou senyors següents: Armangué Ribas, Balada
Ventura, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell,
Macau Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández i Ayats
Planagumà.
----22. Cultura: S’aprova sol.licitar que Figueres sigui
declarada “Capital de la Cultura Catalana” l’any 2009. El
senyor Canet Coma procedeix a la lectura de la proposta
següent:
“En Francesc Canet i Coma, en qualitat de portaveu del
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, Atès que
dijous passat, dia 25 de gener, es va celebrar un Ple
extraordinari per a debatre l’estat de la cultura a la ciutat
i que el dilluns dia 29 de gener a les 12h del migdia acaba
el termini de presentació de les propostes de resolució (un
màxim de tres) que s’inclouran a l’ordre del dia del Ple
ordinari del proper dijous, dia 1 de febrer, Vist el que va
exposar el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
en el Ple del dia 25 de gener, El grup municipal d’ERC
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proposa al Plenari municipal l’aprovació de la següent
resolució: 1.-Instar el govern municipal a sol·licitar que
Figueres sigui declarada “Capital de la Cultura Catalana”
l’any 2009, a partir d’una dada d’especial rellevància: el
dia 28 de febrer de 2009 es compliran 150 anys de l’avarada
de l’Ictineu I al port de Barcelona. Figueres, 29 de gener de
2007.”
Seguidament, continua la seva intervenció el senyor
Canet Coma que diu que vol justificar la proposta per les
raons obvies de la data i sobretot perquè consideren que la
capitalitat cultural és una experiència que valoren com a
molt positiva; que és una bona manera de promocionar la
ciutat
i
d’intentar
buscar
finançaments
externs
i
complicitats institucionals; que és una bona oportunitat per
treballar en la promoció i en la millora de les prestacions
culturals de de la ciutat; que pensen que és una proposta en
la qual no hi han peticions econòmiques i que, per tant, com
a acord de plenari es podria virtualitzar perquè no implica
concreció econòmica.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que el govern està d’acord amb aquesta proposta.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, la
proposta abans transcrita.
----23. Cultura: S’aprova encarregar un estudi sobre la
viabilitat de la unificació dels Arxius municipal i comarcal
en un únic Arxiu Històric Municipal de la ciutat de Figueres
i comarcal de l’Alt Empordà i per a la seva ubicació al
Castell de Sant Ferran. El senyor Vila Vicente procedeix a la
lectura de la proposta següent:
“En Santi Vila i Vicente, regidor d’aquest Ajuntament,
actuant en representació del grup municipal de Convergència i
Unió, Atès que en la Junta de portaveus del passat 20 de
novembre es va considerar oportú atendre la sol·licitud del
grup de CiU de convocar un Ple extraordinari per a debatre
l’estat de la cultura a la ciutat. Atès que en aquesta
mateixa junta de portaveus es van aprovar les normes
d’autoregulació del debat i es va fixar que “cada grup
municipal podrà presentar, com a màxim, tres propostes de
resolució que s´inclouran a l´ordre del dia del Ple ordinari
del dia 1 de febrer. El termini per a la presentació de les
propostes de resolució serà el dilluns 29 de gener a les 12h
del migdia.” D’acord amb l’exposat durant el debat del passat
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dijous 25 de gener sobre l’estat de la cultura i el que
s’estableix al Reglament Orgànic Municipal. El grup de CiU
proposa davant del Plenari municipal l’aprovació de la
següent resolució: 1. Iniciar totes les gestions que siguin
necessàries per a la consecució de la unificació dels Arxius
municipal i comarcal en un únic Arxiu Històric Municipal de
la ciutat de Figueres i comarcal de l’alt Empordà. 2. Iniciar
totes les gestions que siguin necessàries per a poder situar
el futur Arxiu Històric Municipal de la ciutat de Figueres i
comarcal de l’alt Empordà al Castell de Sant Ferran de
Figueres.”
Seguidament, intervé la Presidència que diu que el
govern està d’acord amb el punt primer; que ja és un acord
pres pel Ple; que no és iniciar gestions; que el plenari ja
té aprovat el conveni amb la Generalitat de Catalunya i el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la creació de l’arxiu
municipal de Figueres i comarcal de l’Alt Empordà; que estan
d’acord amb el primer punt; que amb el segon punt no hi poden
estar d’acord; que els arxius han d’estar ubicats en espais
de titularitat municipal; que el Castell de Sant Ferran és de
titularitat de l’Estat i que, per tant, aquest punt és
inviable; que abans de finals de febrer la Generalitat de
Catalunya, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Figueres
prendran l’acord definitiu d’ubicació de l’arxiu municipal i
que espera sigui un acord compartit per tots els grups
municipals.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Vila Vicente que diu que des de Convergència i Unió ja
coneixien que els arxius municipals han d’estar ubicats en un
espai
de
titularitat
municipal;
que
han
presentat
reiteradament mocions instant al govern a aconseguir la
cessió i, per tant, la titularitat del castell de Sant Ferran
per a la ciutat; que amb coherència amb el seu discurs els hi
sembla absolutament viable plantejar com a projecte de futur
la concentració dels dos arxius al Castell de Sant Ferran;
que els hi consta que des de la junta de promotors del
castell no es veuria malament; que el propi pla director
elaborat per l’arquitecte Rafael Vila ja plantejava que
alguns dels edificis podrien ser destinats a aquesta
situació; que en quant a la possibilitat d’unificar l’arxiu
històric municipal i l’arxiu comarcal els ha semblat que
valia la pena reiterar aquest compromís perquè el 21 d’agost
de l’any passat la Generalitat de Catalunya va posar reserves
a un projecte que semblava de concreció imminent a l’antic
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escorxador; que van conèixer a través dels mitjans de
comunicació que el projecte que l’Ajuntament donava per fet
es considerava tècnicament inviable; que per raons d’eficàcia
i economia administrativa el compromís de fer dels dos arxius
un únic arxiu és un compromís que continuen mantenint i que
insisteix en plantejar com a opció de futur la concentració
dels dos arxius al Castell de Sant Ferran.
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que
des d’Esquerra Republicana mantenen totes les reserves i
reticències amb aquesta moció; que ja ho han expressat en
plenaris anteriors; que en totes les propostes de resolució
que s’han presentat s’ha intentat buscar vies per poder
votar-les favorablement i que, per tant, proposen al grup de
Convergència i Unió un parell d’esmenes o modificacions; que
seria al punt 1er. canviar la primera línia i que digués
“Encarregar un estudi sobre la viabilitat de la unificació
dels Arxius municipal i comarcal.......” i que al punt 2n.
seria canviar la primera linea fins a la paraula “poder”
inclosa i que digués “En el cas que les conclusions de
l’estudi ho aconsellin i el plenari adopti novament una
resolució en el mateix sentit iniciar les gestions per a
...”.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que des del govern s’està a punt de
concretar amb la Generalitat de Catalunya la ubicació
definitiva de l’arxiu i la unificació de l’arxiu municipal
Figueres i de l’arxiu comarcal de l’Alt Empordà; que
es
presentarà al plenari aquesta ratificació del conveni
anterior d’unificació dels dos arxius; que l’emplaçament no
serà el Castell de Sant Ferran per la seva inviabilitat; que
la proposta està molt madura; que està només pendent d’una
reunió a finals d’aquest mes; que s’ha de tocar de peus a
terra i ser realistes; que el govern està d’acord amb el punt
1er, però no en fer un estudi; que la Generalitat de
Catalunya ja té fixada l’aportació de 2 milions d’euros per a
la construcció d’aquest nou equipament cultural; que també té
reservada la quantitat de prop de 90 mil euros per a la
redacció del projecte i que serà en un espai que creu que,
quan s’acabi concretant, mereixerà l’acord del conjunt del
plenari.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Vila Vicente
que diu que Convergència i Unió sempre ha pensat que era un
valor unificar els dos arxius; que li consta que Esquerra
Republicana no ho ha considerat així; que li semblaria
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correcte plantejar un estudi que confirmés que és viable;
que, tal i com passa en altres capitals de comarca, això
funciona; que discrepa radicalment amb el plantejament del
govern; que quan es porti aquest conveni a ratificació del
plenari no comptarà amb els vots de Convergència i Unió; que
es pot plantejar l’opció que es vulgui com a factible i
realista; que s’ha de recordar que, en quant a aquesta opció
factible i realista que plantejava a l’agost, el Govern de la
Generalitat va dir que no era tècnicament viable; que rés fa
pensar que respecte d’això que es considera d’execució
imminent, finalment algú que no digui que no és tan imminent;
que li semblen bé les dues esmenes que planteja el grup
d’Esquerra Republicana i que, per tant, és partidari que se
sotmeti a votació amb les dues acotacions.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que vol fer una precisió; que no es pot
parlar a través d’informacions dels mitjans de comunicació;
que l’informe no considera inviable la ubicació dels arxius a
l’actual edifici de l’Escorxador; que el que diu l’informe és
que té unes condicions tècniques que caldrà valorar i que és
en aquest sentit que des del govern conjuntament amb el
Departament de Cultura de la Generalitat s’han endegat noves
opcions; que li avança que el plantejament que es presentarà
de l’arxiu municipal de Figueres i comarcal de l’Alt Emprodà
no anirà ubicat a l’Escorxador; que anirà ubicat en un nou
espai de la ciutat; que no ho pot avançar perquè abans s’ha
de tancar pel conjunt de les administracions implicades; que
abans de portar al ple s’estudiarà internament; que aquest
treball previ es tanca dintre de pocs dies; que s’aprovarà el
que es vulgui aprovar, però que la realitat va per un altre
direcció; que la realitat és que l’acord amb el Consell
Comarcal i amb la Generalitat per crear aquest únic arxiu és
un acord sòlid; que el que no faran és perdre el temps
encarregant un estudi sobre la seva viabilitat; que això ja
és una decisió molt madura; que en relació al tema del
Castell és inviable per qüestions de titularitat de
l’equipament; que poden fer les esmenes que es vulguin i que
demanaria una dosi de realisme i de tocar de peus a terra en
aquestes qüestions.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Vila Vicente
que diu que es veu en l’obligació de precisar-li un aspecte;
que la Presidència pot parlar de la posició del govern
municipal, però que no està tan segur que pugui parlar de la
posició del Consell Comarcal.
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A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís
que diu que estan davant de dues propostes; que una és
palpable i que l’altra és de futur; que la proposta de futur
no se sap com és ni si es podrà assumir; que creu que amb les
esmenes presentades es pot assumir la proposta presentada;
que si en un futur el govern demostra que la nova proposta
supera a aquesta es pot deixar aquesta sense efecte i
acceptar la nova i que, per tant, per anar sobre segur
recolzaran aquesta proposta.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que el senyor Casas Luís té tota la raó; que abans de finals
del mes de febrer presentarà la proposta de l’arxiu municipal
de Figueres i comarcal de l’Alt Empordà ubicat en un espai de
la ciutat i que la sotmetrà a l’acord d’aquest plenari.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmeten a votació les esmenes presentades pel senyor
Canet Coma. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-les en
votar-hi a favor els deu senyors següents: Canet Coma, Solé
Soler, Bertran Soler, Besora Causadias, Brugués Pujol, Calvó
Espigulé, Vila Vicente, Gratacós Agulló, Casas Luís i Ríos
Pérez; i en contra, el nou senyors següents: Armangué Ribas,
Balada Ventura, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas
Borrell, Macau Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández i
Ayats Planagumà.
Seguidament, el Ple de l’Ajuntament adopta per deu vots
a favor que són els dels senyors següents: Canet Coma, Solé
Soler, Bertran Soler, Besora Causadias, Brugués Pujol, Calvó
Espigulé, Vila Vicente, Gratacós Agulló, Casas Luís i Ríos
Pérez; i nou en contra, que són els dels senyors següents:
Armangué Ribas, Balada Ventura, Pineda Llauró, Pujulà
Comajuan, Casellas Borrell, Macau Oliva, Quiroga Martínez,
Merideño Fernández i Ayats Planagumà, l’acord següent:
“Atès que en la Junta de portaveus del passat 20 de
novembre es va considerar oportú atendre la sol·licitud del
grup de CiU de convocar un Ple extraordinari per a debatre
l’estat de la cultura a la ciutat. Atès que en aquesta
mateixa junta de portaveus es van aprovar les normes
d’autoregulació del debat i es va fixar que “cada grup
municipal podrà presentar, com a màxim, tres propostes de
resolució que s´inclouran a l´ordre del dia del Ple ordinari
del dia 1 de febrer. El termini per a la presentació de les
propostes de resolució serà el dilluns 29 de gener a les 12h
del migdia.” D’acord amb l’exposat durant el debat del passat
dijous 25 de gener sobre l’estat de la cultura i el que
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s’estableix al Reglament Orgànic Municipal, el Ple de
l’Ajuntament acorda: 1. Encarregar un estudi sobre la
viabilitat de la unificació dels Arxius municipal i comarcal
en un únic Arxiu Històric Municipal de la ciutat de Figueres
i comarcal de l’alt Empordà. 2. En el cas que les conclusions
de l’estudi ho aconsellin i el plenari adopti novament una
resolució en el mateix sentit iniciar les gestions per a
situar el futur Arxiu Històric Municipal de la ciutat de
Figueres i comarcal de l’alt Empordà al Castell de Sant
Ferran de Figueres.”
----24. Patrimoni municipal: S’aprova instar el govern
municipal a iniciar les gestions per a l’adquisició de la
finca coneguda com a Casa Fina de Nouvilas i per a la seva
conversió en un Centre Municipal d’Art. El senyor Vila
Vicente procedeix a la lectura de la proposta següent:
“En Santi Vila i Vicente, regidor d’aquest Ajuntament,
actuant en representació del grup municipal de Convergència i
Unió, Atès que en la Junta de portaveus del passat 20 de
novembre es va considerar oportú atendre la sol·licitud del
grup de CiU de convocar un Ple extraordinari per a debatre
l’estat de la cultura a la ciutat. Atès que en aquesta
mateixa junta de portaveus es van aprovar les normes
d’autoregulació del debat i es va fixar que “cada grup
municipal podrà presentar, com a màxim, tres propostes de
resolució que s´inclouran a l´ordre del dia del Ple ordinari
del dia 1 de febrer. El termini per a la presentació de les
propostes de resolució serà el dilluns 29 de gener a les 12h
del migdia.” D’acord amb l’exposat durant el debat del passat
dijous 25 de gener sobre l’estat de la cultura i el que
s’estableix al Reglament Orgànic Municipal El grup de CiU
proposa davant del Plenari municipal l’aprovació de la
següent resolució: 1. Instar el govern municipal a iniciar
les gestions que siguin necessàries per a fer possible
l’adquisició, per a la seva conversió total o parcial en
equipament d’ús públic, de la finca coneguda com a Casa Fina
de Nouvilas. 2. Instar el govern municipal a iniciar les
gestions que siguin necessàries per a la redacció d’un
projecte de conversió de la casa Fina de Nouvilas en un
Centre Municipal d’Art, que inclogui espais i iniciatives per
a la posada en valor dels autors locals i de la seva
producció artística.”
Seguidament, interné la Presidència que diu que el
govern votarà en contra d’aquesta proposició perquè per acord
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de la Junta de Govern Local de 6 de novembre de 2006 ja està
encarregada la redacció del projecte “Centre Cultural
Caputxins Auditori i Espai de les Arts”; que és un acord amb
el grup municipal de Convergència i Unió; que s’hi faran,
entre d’altres coses, les que s’esmenten a la proposta; que
per no duplicar espais i funcions, perquè aquest concurs ja
està aprovat i ja estava en el pressupost del 2006 i per
coherència i per responsabilitat votaran que no.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Vila Vicente que diu que en el punt següent precisaran la
discrepància entre el govern i Convergència i Unió quan
parlen del centre cultural de les arts.
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que
Esquerra
Republicana,
sobretot
després
de
sentir
les
intervencions
de
la
presidència
i
del
portaveu
de
Convergència i Unió, votarien a favor de la proposició, però
que demanarien que on diu “Centre Municipal d’Art, que
inclogui ...” es tanqui la proposta on diu “Centre Municipal
d’Art”; que això permet una interpretació més àmplia que no
el que acota amb la resta de l’expressió, però que si no hi
ha la retirada d’aquest fragment votaran igualment a favor de
la proposta sense les esmenes.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que es pot incloure l’esmena, però que el
govern hi votarà en contra.
Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que el
Partit Popular no veu cap circumstància per no acceptar
aquesta proposta i que hi votaran a favor.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Vila Vicente que diu que salta a la vista per les
intervencions
dels
grups
municipals
que
la
proposta
s’aprovaria sense esmena; que en atenció a la suggerència
d’Esquerra Republicana no li costa rés que la proposta de
Convergència i Unió es precisi com a Centre Municipal d’Art;
que creuen que en el futur s’hi hauria de dedicar a aquestes
qüestions i que en el punt següent justificaran quan parlen
de les arts a Caputxins en què pensen.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, les
esmenes presentades pel senyor Canet Coma.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament adopta per deu
vots favor, que són els dels senyors següents: Canet Coma,
Solé Soler, Bertran Soler, Besora Causadias, Brugués Pujol,
Calvó Espigulé, Vila Vicente, Gratacós Agulló, Casas Luís i
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Ríos Pérez; i nou en contra, que són els dels senyors
següents: Armangué Ribas, Balada Ventura, Pineda Llauró,
Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau Oliva, Quiroga
Martínez, Merideño Fernández i Ayats Planagumà, l’acord
següent:
“Atès que en la Junta de portaveus del passat 20 de
novembre es va considerar oportú atendre la sol·licitud del
grup de CiU de convocar un Ple extraordinari per a debatre
l’estat de la cultura a la ciutat. Atès que en aquesta
mateixa junta de portaveus es van aprovar les normes
d’autoregulació del debat i es va fixar que “cada grup
municipal podrà presentar, com a màxim, tres propostes de
resolució que s´inclouran a l´ordre del dia del Ple ordinari
del dia 1 de febrer. El termini per a la presentació de les
propostes de resolució serà el dilluns 29 de gener a les 12h
del migdia.” D’acord amb l’exposat durant el debat del passat
dijous 25 de gener sobre l’estat de la cultura i el que
s’estableix al Reglament Orgànic Municipal, el Ple de
l’Ajuntament acorda: 1. Instar el govern municipal a iniciar
les gestions que siguin necessàries per a fer possible
l’adquisició, per a la seva conversió total o parcial en
equipament d’ús públic, de la finca coneguda com a Casa Fina
de Nouvilas. 2. Instar el govern municipal a iniciar les
gestions que siguin necessàries per a la redacció d’un
projecte de conversió de la casa Fina de Nouvilas en un
Centre Municipal d’Art.”
----25. Obres municipals: S’aprova instar el govern de la
ciutat a convertir l’antic convent dels Caputxins en un
Auditori-Escola Municipal de Música i dansa. El senyor Vila
Vicente procedeix a la lectura de la proposta següent:
“En Santi Vila i Vicente, regidor d’aquest Ajuntament,
actuant en representació del grup municipal de Convergència i
Unió, Atès que en la Junta de portaveus del passat 20 de
novembre es va considerar oportú atendre la sol·licitud del
grup de CiU de convocar un Ple extraordinari per a debatre
l’estat de la cultura a la ciutat. Atès que en aquesta
mateixa junta de portaveus es van aprovar les normes
d’autoregulació del debat i es va fixar que “cada grup
municipal podrà presentar, com a màxim, tres propostes de
resolució que s´inclouran a l´ordre del dia del Ple ordinari
del dia 1 de febrer. El termini per a la presentació de les
propostes de resolució serà el dilluns 29 de gener a les 12h
del migdia.” D’acord amb l’exposat durant el debat del passat
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dijous 25 de gener sobre l’estat de la cultura i el que
s’estableix al Reglament Orgànic Municipal El grup de CiU
proposa davant del Plenari municipal l’aprovació de la
següent RESOLUCIÓ: 1. Instar el govern de la ciutat a
convertir l’Antic Convent dels Caputxins en un AuditoriEscola Municipal de Música i dansa. 2. Instar el govern
municipal a concretar un projecte d’escola Municipal de
Música a l’Antic Convent dels Caputxins que vingui a
complementar l’oferta de formació musical bàsica que en
aquests moments ja es duu a terme a la ciutat a través de
diverses iniciatives privades i d’entitats sense afany de
lucre, que estalvii als estudiants de la ciutat i de la
comarca haver de completar la seva formació musical
desplaçant-se a Girona i que garanteixi espais i iniciatives
per a la promoció dels valors musicals locals. 3. D’acord amb
el que s’estableix en els punts 1 i 2 de l’article 41 de la
LOGSE, iniciar les gestions que siguin necessàries per a fer
possible que els estudis musicals que es realitzin a la
futura escola municipal de Música dels Caputxins complementin
i obtinguin la convalidació necessària respecte dels crèdits
de música realizats als Instituts, permetent, així l’obtenció
a Figueres d’un Batxillerat Musical i/o de dansa.”
Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Vila
Vicente i diu que confia que amb aquesta exposició quedi
precisat que les arts per al Govern i per a Convergència i
Unió no volen dir el mateix.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que ja li ha
avançat abans que el govern té aprovat un concurs per adaptar
el projecte Centre Cultural Caputxins Auditori i Espai de les
Arts; que té un programa d’usos d’acord amb una convocàtoria
amb el Departament de Cultura del Govern de la Generalitat;
que hi ha un model pre-establert de com han de ser aquests
centres culturals; que les seves bases estan en fase de
tramitació; que en relació a l’escola de música el govern és
partidari de concertar aquest servei amb l’escola de musica
del Casino Menestral Figuerenc; que entenen que la ciutat no
té per què crear un nou servei d’escola municipal de música
tenint una escola com té el Casino; que amb fons públics
s’està rehabilitant l’edifici; que la millor opció passa per
concertar aquest servei amb aquesta entitat; que s’està
treballant de cares a elaborar un projecte en aquesta
direcció; que tenen una diferència important com és que
Convergència i Unió està per crear una escola municipal de
música i el govern per concertar aquest servei amb l’escola
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de música del Casino Menestral Figuerenc i que, per aquest
motiu, votaran en contra d’aquesta proposició.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Vila Vicente que diu que vol fer unes precisions a la
intervenció de la Presidència; que des de Convergència i Unió
consideren que és un encert el model de formació bàsica
musical que en aquests moments existeix a la ciutat; que la
iniciativa privada i la socitat civil s’ha organitzat i han
resolt un tipus de formació que en moltes ciutats resolen els
ajuntaments; que a la ciutat no és així; que hi ha una
formació de grau mig que seria molt oportú que el municipi
estigués en condicions d’atendre; que els models del govern i
de Convergència i Unió són diferents i que respecta les
discrepàncies; que ja està encarregat el projecte de com s’ha
de restaurar l’immoble dels Caputxins i que li sembla que en
coherència amb els acords pressupostaris de 2006 ara es pot
fer un pas més i precisar quins haurien de ser els seus
continguts.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que reitera que en el tema de l’escola municipal de música la
seva via passa pel concert amb el Casino Municipal Figuerenc;
que amb el tema del cicle mitjà mentre no canviï la normativa
establerta per la Generalitat, avui per avui, és inviable
aquesta qüestió; que s’ha de ser realista; que cal que
canviïn algunes normatives de caire general perquè pugui ser
factible allò que des de Convergència i Unió es proposa; que
el govern no farà volar coloms en temes que no tenen
possibilitats d’executar-se i que la seva posició continua
essent la de votar en contra de la seva resolució.
A continuació, se sotmet a votació la proposta abans
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en
votar-hi a favor els deu senyors següents: Canet Coma, Solé
Soler, Bertran Soler, Besora Causadias, Brugués Pujol, Calvó
Espigulé, Vila Vicente, Gratacós Agulló, Casas Luís i Ríos
Pérez; i en contra, el nou senyors següents: Armangué Ribas,
Balada Ventura, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas
Borrell, Macau Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández i
Ayats Planagumà.
----26. Pressupostos: S’acorda efectuar una consignació
pressupostària per poder convocar un concurs d’idees per a
l’estudi de la reconstrucció i ús de la plaça de Braus. El
senyor Casas Luís procedeix a la lectura de la proposta
següent:
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“La ciutat de Figueres és propietària des de fa més de
vint anys de l’edifici de la Plaça de Toros de la ciutat.
Durant el transcurs de tot aquest temps no s’ha portat a
terme cap tipus de conservació i manteniment d’aquest immoble
i la seva degradació és constant i continuada. Una gran part
dels ciutadans figuerencs no entenem com l’Ajuntament ha anat
finançant la reconstrucció i manteniment d’immobles de
tercers i no se’n preocupa del manteniment i conservació dels
edificis propietat de la ciutat. La zona a on es troba
ubicada la Plaça de Toros ha de tenir -en un futur més o
menys immediat- una gran transformació amb la desaparició de
les instal·lacions ferroviàries que hi ha en el sector i amb
la prolongació dels actuals carrers (que en l’actualitat
acaben en les citades instal·lacions) i que representarà que
aquest espai estarà ubicat
pràcticament al vell mig de la
ciutat. Des del Grup Municipal Popular considerem que la
conservació del immoble de la Plaça de Toros és -pel seu
valor arquitectònic i històric, (recordem que va ser un lloc
en
el
qual
es
produïren
diverses
manifestacions
existencialistes de Salvador Dalí)- important per la ciutat
i que, una vegada reconstruïda adientment,
es podria
destinar a diversos usos socials, culturals i esportius de la
ciutat. Dins de les seves instal·lacions si podria encabir, a
tall
d’exemple, l’hotel d’entitats juvenils a fi i efecte
d’agrupar-les i que possibilites una major connexió i relació
entre
elles,
el
d’entitats
culturals
i
esportives
figuerenques, etc. En l’actualitat hi ha molts llocs en els
quals instal·lacions d’aquest tipus s’han adaptat a les
circumstàncies reals de la ciutat i s’aprofiten per portar-hi
a terme activitats de tipus socials, culturals, esportives.
S’ha procedit a dotar-les de cobertes movibles que permeten
poder fer un recinte a l’aire lliure a l’estiu i cobert a
l’hivern o quan el temps o requereixi. Se’ls ha dotat
d’escenaris, megafonia i altres elements tècnics que permeten
la celebració de concerts i espectacles multitudinaris, etc.
Així doncs, el Grup Municipal Popular presentem la següent
proposta: 1er.- Que s’acordi efectuar la corresponent
consignació pressupostària per poder convocar una concurs
d’idees per l’estudi de la reconstrucció i ús de la Plaça de
Braus. 2n.- Que per part dels serveis jurídics i tècnics
municipals es redactin els corresponents plecs de condicions
reguladores del concurs, que recullin, més detalladament, el
que hem manifestat d’una forma mol general en el cos de la
motivació de la present proposta.”
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A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que adoptar un acord com aquest sense consignació
pressupostària és com no acordar rés; que el Ple Municipal de
25 d’octubre de 1996 ja va convocar un concurs per a la
rehabilitació de la Plaça de Braus per a destinar-la a
activitats
de
caràcter
lúdic,
cultural
o
altres
urbanísticament permesos; que aquest concurs va quedar
desert; que abans s’ha de qualificar l’àmbit del seu entorn;
que és molt arriscat convocar un concurs sobre la plaça de
braus sense conèixer quina serà l’ordenació futura de tot el
seu entorn; que aquesta ordenació futura pot fer canviar les
possibilitats de la pròpia plaça de braus i, fins i tot, les
seves pròpies funcions i finalitats i l’àmbit del concurs;
que fins que l’ordenació no estigui feta no se sap si, a part
de la plaça de braus, s’han d’incloure també els equipaments
confrontants com és el camp de futbol d’El Far; que des del
govern, amb un exercici de responsabilitat i de coherència,
els sembla que prendre un acord com a aquest està fora de
lloc; que no és el moment oportú; que al marge de qüestions
pressupostàries cal una futura ordenació; que cal saber en
quin àmbit queda inscrita; que sí únicament queda inscrita
com a plaça de braus o sí forma part del conjunt
d’equipaments del seu sector i que votaran en contra de la
proposta.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Casas Luís que
diu que la Presidència ha fet referència a un estudi de l’any
1996; que les circumstàncies han canviat; que a moltes altres
poblacions aquests espais s’han recuperat; que és una pena
que s’hagi deixat degradar tal com s’ha deixat; que si es
porta a terme la desviació del tren convecional i es reordena
tot el sector agafarà una gran centralitat; que s’ha fet
referència a la plaça de Braus perquè és l’únic equipament de
propietat municipal; que en el tema del camp de futbol no
s’hi poden posar perquè és de l’Asil; que l’edifici té les
seves
característiques
històriques;
que
té
un
valor
sentimental i una història arrelada amb el caràcter de la
ciutat; que creuen que es pot respectar i mantenir l’edifici
amb el caràcter que té; que lamentarien que es derruís per
fer-hi blocs d’habitatges; que s’han redactat molts projectes
d’obres sense consignació pressupostària i que no s’han pogut
executar i que en el seu moment s’ha d’incloure aquest tema
en el pressupost.
A continuació,
torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que no sap si és que no s’ha explicat bé;
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que ha dit que ara no és el moment; que tindrà sentit dintre
d’uns anys; que tindrà sentit quan l’ordenació urbanística de
tot l’entorn estigui clara; que aquest entorn s’ha de
reordenar quan es faci la revisió del Pla General; que quan
aquesta reordenació estigui clara tindrà sentit el que
planteja el grup Popular; que caldrà veure si s’inclou la
parcel.la veïna d’equipament públic, però que no és de
titularitat municipal; que no es pot dir per què el govern es
posa en una parcel.la d’equipament públic que no és de
titularitat municipal quan fa un moment els grups municipals
han decidit comprar una casa que és de propietat privada i
respecte de la qual els seus actuals propietaris tenen una
iniciativa particular d’un pla urbanístic; que d’una forma
molt liberal han adoptat l’acord de comprar una cosa quan els
seus propietaris n’hi volen fer una altra; que això no és el
model liberal que tant es pregona des dels bancs de
l’esquerra de la Presidència; que s’ha de ser seriós amb les
resolucions; que el govern no té cap problema en perdre totes
aquestes resolucions; que ho fa amb un acte de coherència i
de responsabilitat i que fer una altra cosa es manca de
seriositat i en algun cas d’una certa frivolitat en alguns
dels plantejaments.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Casas Luís que
diu que es tracta de salvar unes instal.lacions i un edifici
que consideren històric; que en la futura reordenació que hi
pugui haver en aquest sector s’han d’ajustar, adaptar i
respectar aquestes instal.lacions; que per més qualificacions
i reordenacions que es facin en el sector aquest immoble s’ha
de mantenir tal i com està; que s’ha de millorar i s’ha de
rehabilitar; que aquesta instal.lació s’ha de quedar aquí;
que si no es fés així molts edificis nobles en moltes ciutats
no existisrien i que una futura reordenació no té rés a veure
amb salvar aquest edifici.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Vila
Vicente que diu vol fer una intervenció per dos motius, un
per al.lusions, i l’altre per posicionar-se a l’entorn de la
proposta del grup municipal Popular; que en la seva
intervenció la Presidència es refereix explícitament a la
proposta de Convergència i Unió d’iniciar converses per veure
la viabilitat d’adquirir la finca Fina de Nouvilas; que des
d’un marc estrictament liberal no és només legítim, sinó
necessari, quan es creu que l’administració pública ha de
jugar un paper motor i lider en les iniciatives municipals;
que li sorprén que ho digui un Alcalde que ha penjat a la web
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municipal un projecte que es diu “Projecte Migdia” que suposa
més de vint actuacions que tenen repercusions en edificacions
i propietats privades i que Convergència i Unió en alguns
aspectes compartirà; que no s’ha de plantejar aquesta
reflexió perquè és responsabilitat pública que quan es veu
que a mig termini pot ser d’interès públic tirar endavant
alguna iniciativa es contacti amb els propietaris i se’n vegi
la viabilitat; que l’Alcalde es refereix a un projecte que
aquesta
família
té
interès
en
tirar
endavant;
que
Convergència i Unió abans de presentar la proposta va
contactar amb la família i que aquesta no veia malament una
iniciativa municipal que tirés endavant un equipament com a
aquest; que és un immoble que té un grau de protecció
important i que condiciona els seus usos privats; que si el
govern dona compliment al que acaba d’aprovar el plenari creu
que tindran una sorpresa agradable perquè aquest és un
projecte factible; que en quant a la proposta del senyor
Casas Luís és evident que la ordenació futura del sector pot
condicionar el futur de tots aquests equipaments; que no és
menys veritat que la Plaça de Braus es troba en un estat
lamentable; que és un edifici catalogat; que es un valor que
s’ha de preservar i potenciar i que com que aquesta proposta
de resolució és l’expresió d’una voluntat municipal mereix el
recolzament de Convergència i Unió.
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que el
fet que es plantegi de disposar d’un concurs d’idees i, per
tant, que es pugui acabar amb un estudi de possibilitats no
trenca rés; que com s’ha comentat per part de la Presidència
hi ha uns condicionants futurs; que creu no fa cap mal; que
aquest és un Ajuntament que es fa un bon tip d’encarregar
projectes i estudis; que li sembla seria un bon gest de
complicitat que una proposta que es presenta al govern des de
l’oposició per fer estudis es tirés endavant; que en aquest
cas
la
consignació
pressupostària
no
ha
de
ser
un
inconvenient; que això no presuposa acceptar quin ús ha de
tenir i que saben perfectament que en el futur hi ha d’haver
unes implicacions que derivaran d’altres decisions molt més
trascendents.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Vila Vicente que diu que agraeix a la Presidència la
generositat de poder tornar a prendre la paraula; que des del
seu grup municipal han apuntat un altre argument que pot
ajudar a reconsiderar la posició; que des d’un concurs
d’idees també es pot despendre la conveniència de revisar una
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futura ordenació i que el propi concurs d’idees pot ajudar a
resoldre la futura ordenació de tota la zona; que aquest és
un tema que sovint els usos poden condicionar l’ordenació
futura; que sembla una reflexió sensata i que tractant-se
d’un equipament cultural singular que tots valoren potser
podria ajudar a reconsiderar la posició del govern i que en
la seva opinió, és errònia.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que el senyor Santi Vila encara li ha donat un argument més
per no estar-hi d’acord; que la reordenació no ha de venir
només per un equipament, sinó que la reordenació del sector
ha de venir des d’un plantejament global; que des de la
globalitat s’ha de veure com aquest equipament s’insereix en
tot el seu entorn; que encara li ha ratificat més en que no
és el moment d’endegar aquest concurs d’idees; que no té
partida pressupostària; que més endavant pot ser una guia
adequada; que potser dintre de dos o tres anys serà el moment
oportú per donar compliment al que proposa el senyor Juan
Casas; que avui per avui és avançar-se i que és un risc
innecessari.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació la proposta abans transcrita. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els deu
senyors següents: Canet Coma, Solé Soler, Bertran Soler,
Besora Causadias, Brugués Pujol, Calvó Espigulé, Vila
Vicente, Gratacós Agulló, Casas Luís i Ríos Pérez; i en
contra, el nou senyors següents: Armangué Ribas, Balada
Ventura, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell,
Macau Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández i Ayats
Planagumà.
----27. Cultura: S’aprova iniciar els tràmits per a recuperar
la tradició de la celebració dels Jocs Florals de l’Empordà.
El senyor Casas Luís procedeix a la lectura de la proposta
següent:
“Figueres ha estat sempre una ciutat que històricament
ha destacat per la manifestacions artístiques de mols dels
seus ciutadans. Una de les tradicions històriques que podem
destacar –i que, malauradament s’ha perdut- és la de la
celebració dels Jocs Florals que s’havien celebrat en les
seves vessants literàries i musicals. En l’any 1393, a
Barcelona, gràcies a el interès del Rei Juan I d’Aragó es
varen introduir el Jocs Florals a Catalunya. Posteriorment,
en el segle XIX, a Catalunya es va iniciar una nova etapa que
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va tenir una gran auge a partir de 1859 i, des de on es van
estendre a altres regions espanyoles. Gràcies als Jocs
Florals es varen donar a conèixer mols dels noms importants
de la literatura catalana dels segles XIX i XX com Verdaguer,
Guimerà, Costa i Llobera, Alcover, Maragall, Carner, Sagarra,
etc.
Així, tenim constància que al desembre de 1917 es va
celebrar
“l’Any
I
dels
“Jocs
Florals
de
l’Empordà,
organitzats per l’Ateneu
Empordanès de Barcelona baix el
patrocini del magnífic ajuntament de la ciutat de Figueres”.
En el jurat literari hi havia com a President el Sr. Pere
Corominas, com a vocals els senyors J. Pous i Pagés,
Bonaventura Sabater, Miquel Roger i Cros, Ramon Pella i Tort
i Ambrosi Carrión, actuant com a secretari el Sr. E. Isern i
Dalmau. En el jurat musical hi havia com a president el
mestre Joan Lamote de Grignon, com a vocals els senyors Juli
Garreta, Josep Mª Soler, Simó Gratacós i actuava com a
secretari el Sr. Joan Gibert i Camins. I com a membres de la
Comissió organitzadora i havia el Senyors Eusebi Isern i
Dalmau i Jaume Cabarrocas i Lluc, per Barcelona i els senyors
J. Sans i Roquer, Simó Gratacós i J. Portabella i ConteLacoste. El cartell anunciador de l’acte deia: “A tots els
poetes, escriptors i músics de la terra catalana, salut:
L’Ateneu Empordanès i el Magnífic Ajuntament de Figueres, es
senten altament honorats al convidar-vos a pendre part a
d’artístic concurs que tindrà lloc a la capital de l’Alt
Empordà, el vuit de desembre pròxim, diada de la verge, i que
continuarà celebrant-se anyalment en una diferenta ciutat de
la bella terra empordanesa a fi d’enaltir el nostre esperit i
major dignificar el verb de Catalunya!” En aquella ocasió el
veredicte literari fou el següent: Premi Flor Natural per en
Marian Manent; l’Englantina per en Josep Girona; la Viola per
Mossèn Josep Puntí; el Premi del Consistori per en Prudenci
Bertrana; i altres premis varen recaure a persones del renom
actual com Josep Carner, Guillem Fortesa, Manuel Brunet,
Joaquim Folch i Torres,
Jaume Maurici, Miquel de Palol,
Mossèn Llorenç Riber o Joan Arús. Dins del grup de
patrocinadors dels premis i trobem –a part de les entitats
organitzadores com eren l’Ajuntament de Figueres i l’Ateneu
Empordanès- personatges com Josep Pella i Forgas, Lluis
Ballvé de Gallart, el Compte de Torroella de Montgrí, Gustau
Peyra, Pere Rahola, Frederic Rahola,
Josep Dalmau Carles,
Carles Cusí Miquelet, el Marqués d’Alella ... Des del Grup
Municipal Popular creiem que fora bo recuperar aquesta
tradició cultural popular de Catalunya que, com hem vist, es
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remunta al segle XIX i que va ajudar a donar nom a mols dels
actuals il·lustres empordanesos històrics. Es per això que
proposem s’acordi que des de la regidoria de Cultura
s’iniciïn els tràmits adients per recuperar la tradició de
la celebració dels Jocs Florals de l’Empordà dins del marc
mínim de la versió històrica i clàssica dels seus premis
ordinaris: la Flor Natural, la Viola i l’Englantina.”
Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Casas Luís
que diu que aquests són els tres premis típics; que
tradicionalment es donen altres tipus de premis o aportacions
tant per a entitats com per a personatges polítics de la
comarca o de la ciutat; que Figueres actualment només té una
festa de literatura; que creu que seria bo recuperar aquesta
tradició; que les primeres manifestacions van ser el 1393 a
Barcelona i que el 1859 es van tornar a iniciar a Catalunya.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que el
govern donarà suport a la proposta sempre hi quan els hi
acceptés una esmena que pugui ampliar el seu redactat; que on
diu “proposem s’acordi que des de la regidoria de Cultura
s’iniciïn els tràmits adients” s’hi afegeixi “i els contactes
amb les entitats culturals de la ciutat més vinculades amb
aquesta iniciativa amb l’objecte d’estudiar la viabilitat per
recuperar la tradició...” i que si està d’acord amb incloure
aquest afegit li donaran suport.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Casas Luís que diu que creu que l’última entitat que va
organitzar els jocs florals va ser el Casino Menestral; que
creu
que
la
col.laboració
d’altres
entitats
és
una
manisfestació
de
tipus
ja
no
només
figuerenc,
sinó
empordanès; que tal com esmenta a la proposta l’idea era
celebrar els jocs anualment en una ciutat diferent de
l’Empordà;
que
no
creu
que
hi
ha
hagi
cap
tipus
d’inconvenient amb què s’incloguin totes les entitats
culturals de la ciutat o de la comarca; que s’han de tenir
les portes obertes a tothom; que no es pot limitar que
participin només autors de Figueres i que seria bo que si
altres organismes de la comarca hi volen col.laborar que molt
bé.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que per animar-ho podrien ser els mateixos regidors que
presentessin epigrames en aquests jocs florals; que quan es
referia a contactes amb entitats culturals de la ciutat més
vinculades amb aquesta iniciativa es referia al Casino
Menestral i a la Societat Coral Erato; que són les dues
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entitats que històricament han estat vinculades a aquestes
iniciatives; que actualment la Societat Coral Erato organitza
la festa de la poesia que, per tant, l’esmena és per buscar
la viabilitat i la complicitat d’aquestes entitats culturals.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, d’aprovar
l’esmena presentada per la Presidència.
Seguidament, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
adopta l’acord següent:
“Figueres ha estat sempre una ciutat que històricament
ha destacat per la manifestacions artístiques de mols dels
seus ciutadans. Una de les tradicions històriques que podem
destacar –i que, malauradament s’ha perdut- és la de la
celebració dels Jocs Florals que s’havien celebrat en les
seves vessants literàries i musicals. En l’any 1393, a
Barcelona, gràcies a el interès del Rei Juan I d’Aragó es
varen introduir el Jocs Florals a Catalunya. Posteriorment,
en el segle XIX, a Catalunya es va iniciar una nova etapa que
va tenir una gran auge a partir de 1859 i, des de on es van
estendre a altres regions espanyoles. Gràcies als Jocs
Florals es varen donar a conèixer mols dels noms importants
de la literatura catalana dels segles XIX i XX com Verdaguer,
Guimerà, Costa i Llobera, Alcover, Maragall, Carner, Sagarra,
etc.
Així, tenim constància que al desembre de 1917 es va
celebrar
“l’Any
I
dels
“Jocs
Florals
de
l’Empordà,
organitzats per l’Ateneu
Empordanès de Barcelona baix el
patrocini del magnífic ajuntament de la ciutat de Figueres”.
En el jurat literari hi havia com a President el Sr. Pere
Corominas, com a vocals els senyors J. Pous i Pagés,
Bonaventura Sabater, Miquel Roger i Cros, Ramon Pella i Tort
i Ambrosi Carrión, actuant com a secretari el Sr. E. Isern i
Dalmau. En el jurat musical hi havia com a president el
mestre Joan Lamote de Grignon, com a vocals els senyors Juli
Garreta, Josep Mª Soler, Simó Gratacós i actuava com a
secretari el Sr. Joan Gibert i Camins. I com a membres de la
Comissió organitzadora i havia el Senyors Eusebi Isern i
Dalmau i Jaume Cabarrocas i Lluc, per Barcelona i els senyors
J. Sans i Roquer, Simó Gratacós i J. Portabella i ConteLacoste. El cartell anunciador de l’acte deia: “A tots els
poetes, escriptors i músics de la terra catalana, salut:
L’Ateneu Empordanès i el Magnífic Ajuntament de Figueres, es
senten altament honorats al convidar-vos a pendre part a
d’artístic concurs que tindrà lloc a la capital de l’Alt
Empordà, el vuit de desembre pròxim, diada de la verge, i que
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continuarà celebrant-se anyalment en una diferenta ciutat de
la bella terra empordanesa a fi d’enaltir el nostre esperit i
major dignificar el verb de Catalunya!” En aquella ocasió el
veredicte literari fou el següent: Premi Flor Natural per en
Marian Manent; l’Englantina per en Josep Girona; la Viola per
Mossèn Josep Puntí; el Premi del Consistori per en Prudenci
Bertrana; i altres premis varen recaure a persones del renom
actual com Josep Carner, Guillem Fortesa, Manuel Brunet,
Joaquim Folch i Torres,
Jaume Maurici, Miquel de Palol,
Mossèn Llorenç Riber o Joan Arús. Dins del grup de
patrocinadors dels premis i trobem –a part de les entitats
organitzadores com eren l’Ajuntament de Figueres i l’Ateneu
Empordanès- personatges com Josep Pella i Forgas, Lluis
Ballvé de Gallart, el Compte de Torroella de Montgrí, Gustau
Peyra, Pere Rahola, Frederic Rahola,
Josep Dalmau Carles,
Carles Cusí Miquelet, el Marqués d’Alella ... Des del Grup
Municipal Popular creiem que fora bo recuperar aquesta
tradició cultural popular de Catalunya que, com hem vist, es
remunta al segle XIX i que va ajudar a donar nom a mols dels
actuals il·lustres empordanesos històrics. Es per això, que
el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: Que des la
regidoria de Cultura s’iniciïn els tràmits adients i els
contactes amb les entitats culturals de la ciutat més
vinculades amb aquesta iniciativa amb l’objecte d’estudiar la
viabilitat per recuperar la tradició de la celebració dels
Jocs Florals de l’Empordà dins del marc mínim de la versió
històrica i clàssica dels seus premis ordinaris: la Flor
Natural, la Viola i l’Englantina.”
----28. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es
produeixen les següents intervencions:
----Ordenances municipals: El Ple de l’Ajuntament es dona per
assabentat del decret de l’alcaldia de 31 de gener de 2007
pel qual es va disposar nomenar els membres de la comissió
d’estudi per a la creació de l’institut municipal del
paisatge urbà i la qualitat de vida. La Presidència procedeix
a la lectura del decret següent:
“Vist que per Ple de data 11 de gener del 2007 es va
acordar constituir una comissió d’estudi encarregada de
l’elaboració dels treballs previs que han de permetre
constituir, en el període màxim d’un any, l’Institut
municipal del paisatge urbà i la qualitat de vida. Vist que
els treballs previs d’aquesta comissió hauran de consistir en
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elaborar un informe sobre la situació actual de les
polítiques de valorització del paisatge urbà que s’han dut a
terme a la ciutat fins a la data, i en elaborar un projecte
de constitució de l’institut municipal del paisatge urbà i la
qualitat de vida (proposta d’estatuts, recursos humans i
econòmics per a la seva implementació), aquesta l'Alcaldia
Presidència proposa que s'adoptin els acords següents:
Primer.- Nomenar la composició dels membres de la Comissió
d’estudi per la creació de l’Institut municipal del paisatge
urbà i la qualitat de vida que serà la següent: President:
Joan Balada i Ventura. Vocals: *Un representant per a cada
grup municipal de l’Ajuntament de Figueres. Grup municipal
socialista: Pere Pujulà Comajuan. Grup municipal d’ERC:
Francesc Canet i Coma. Grup municipal de CiU: Santi Vila i
Vicente. Grup municipal del Partit Popular: Juan Casas Luís.
*Un representant de la Unió d’Empresaris de la Construcció.
*Un representant de l’Institut d’Estudis Empordanesos *Un
representant de la delegació de l’Alt Empordà del Col·legi
Oficial d’Arquitectes de Catalunya. *Un representant de la
Federació d’Associacions de Veïns de la ciutat de Figueres.
*4 ciutadans designats per l’Alcaldia Presidència, a proposta
de la Junta de Portaveus. *Els tècnics municipals Joan
Falgueras i Font, arquitecte, cap de l’àrea d’arquitectura i
qualitat ambiental, Victor Alegrí i Sabater arquitecte cap de
l’àrea de planejament i espai públic i Mireia Maspons
Carrizo, TAG.”
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat, declarar la urgència de procedir a l’assabentat
del decret abans transcrit.
Seguidament,
el
Ple
de
l’Ajuntament
ACORDA,
per
unanimitat,
donar-se
per
assabentat
del
decret
abans
transcrit.
----Ferrocarrils: No s’aprova la moció presentada pel grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya que proposava
que s’acordés convidar els portaveus de tots els grups
municipals a formar part de la delegació de l’Ajuntament de
Figueres que mantindrà reunions a Madrid sobre la solució
ferroviària escollida per al tren convencional. El senyor
Canet Coma procedeix a la lectura de la moció següent:
"ERC manté una postura diferent a la del govern
municipal respecte de la solució ferroviària escollida pel
ministeri de Fomento per al tren convencional. Això no
obstant, essent un tema de gran interès per a la ciutat i la
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comarca, el grup municipal d'ERC vol estar implicat i
informat al màxim en tot allò que pugui contribuir a mantenir
o variar la seva posició actual. Per tot això, assabentats
que una delegació dels ajuntaments de Figueres i Vilafant es
desplaça a Madrid per a mantenir entrevistes oficials,
proposem al ple l'adopció de l'acord següent: Convidar els
portaveus de tots els grups municipals a formar part de la
delegació de l'Ajuntament de Figueres"
Seguidament, intervé la Presidència que diu que les
delegacions són del govern de la ciutat; que el govern ha
convidat a un portaveu de l’oposició; que organitzar aquesta
visita és un tema que compet a l’Alcalde; que li sembla que
és una moció que no és competència del plenari; que només
faltaria que el plenari fos competent per decidir amb qui
viatge l’Alcalde quan té alguna entrevista amb diferents
institucions; que, avui per avui, no es donen les condicions
per convidar al portaveu d’Esquerra Republicana a aquesta
visita; que en un tema de tanta trascendència calia un marc
d’una
mínima
lleialtat
institucional
per
treballar
conjuntament; que l’Alcaldia fa unes setmanes ho va
transmetre als portaveus dels grups municipal; que cal aquest
marc de mínims de lleialtat institucional que no han trobat
amb el grup d’Esquerra Republicana; que, per una banda, volen
participar i, per l’altra banda, es dediquen a una campanya
d’intervencions
i
declaracions
públiques
i
de
desqualificacions en relació amb aquest tema; que amb
aquesta actitud el grup d’Esquerra Republicana s’ha alineat
amb plataformes que estan emmarcades a la cultura del “no a
tot”; que amb aquest doble joc si no hi ha una rectificació
és difícil que treballin plegats; que per treballar plegats
cal generar un mínim grau de confiança; que avui no hi ha un
grau mínim de confiança per tot el que des d’Esquerra
Republicana estan dient; que en el futur li agradaria que
això es pugués reconduir i que es pugués trobar un àmbit tot
i les possibles discrepàncies; que les discrepàncies cal
resituar-les en un marc de reflexió o de discusió, però no al
nivell que des d’Esquerra Republicana s’ha portat; que
l’Alcalde ha convidat un portaveu d’un altre grup perquè
aquest portaveu, a més d’oferir-se, ha tingut una actitud de
corresponsabilitat; que no coincideixen en tot, però que
treballen plegats en un marc de lleialtat institucional; que
ha acceptat l’oferiment del senyor Santi Vila i per això l’ha
convidat a acompanyar-lo a Madrid i que quan es donin les
condicions també convidarà al senyor Canet Coma.
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A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Canet Coma que diu que no vol tensionar gens aquest debat;
que
quan
es
parla
de
campanyes,
d’escrits,
de
desqualificacions i de lleialtats institucionals acostuma a
passar, com tantes vegades a la vida, que cadascu explica la
fira segons li va; que la Presidència ho llegeix d’una
manera; que des d’Esquerra Republicana creuen que les
campanyes,
els
escrits,
les
desqualificaciones
i
les
deslleialtats han estat per part de l’alcalde i del govern,
però que ni és el moment ni se’n sortirien de com
s’interpreta el qué és una campanya, què és un escrit i què
és una desqualificació perquè les postures continuarien
allunyades; que acceptarà,si el senyor Secretari li confirma,
que aquesta moció no es pot votar en el ple; que les lleis
estan per complir-les; que vol manifestar el disgust del grup
d’Esquerra Republicana perquè els hagués agradat disposar
d’informacions de primera mà; que no és el mateix rebre
informacions de primera mà que rebre-les filtrades, tot i
que, no dubten que disposaran de la informació; que insisteix
que en temes de confiança no és la Presidència qui els ha de
jutjar; que no són conscients que hagin incorregut en el que
la Presidència diu, però que respecten la seva opinió; que
defensen de la millor manera que saben les seves posicions
igual que deu fer el govern; que el to ètic que se li doni al
que fa cadascu l’haurien d’interpretar instàncies més
neutrals; que recorda que ha presentat una moció per via
urgent; que el senyor Alcalde o que el senyor Secretari han
d’interpretar si procedeix votar o no la urgència de la
moció; que vol exposar diferències, però rés més; que si no
s’ha de votar aquesta moció que li diguin en base a què i que
demana la confirmació del Secretari.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que la proposta es pot votar; que si va a Madrid a una
entrevista al Ministeri és lliure de fer-se acompanyar pels
tècnics o regidors que consideri convenient; que és una
funció que correspon a l’Alcaldia; que cap problema en votar
la moció; que la delegació està tancada pels motius que li ha
expresat a la Junta de Portaveus i que ha reiterat al plenari
i que no es donen les condicions perquè el portaveu
d’Esquerra Republicana acompanyi l’Alcalde en aquesta visita
al Ministeri de Foment.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Canet Coma que diu que demana si la moció es pot votar; que
l’Alcalde pot utilitzar les facultats que li estan conferides
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per la llei i prendre decisions; que ell ho respecta
absolutament; que no qüestiona en absolut les capacitats que
té l’Alcalde per prendre decisions; que li agradaria que es
respectés si aquesta moció es pot votar i que es voti.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que es pot votar tot; que qui organitza el viatge és
l’Alcalde; que ha convidat un altre regidor i tècnics per a
que l’acompanyin i que considera que no és oportú convidar el
senyor Canet Coma a aquesta reunió que hi haurà a Madrid.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat,
declarar
la
urgència
de
la
moció
abans
transcrita.
Seguidament, intervé el senyor Vila Vicente que diu que
pren la paraula a la vista que s’ha d’aprovar aquesta
iniciativa; que estaven pendents de veure si s’havien de
posicionar o no sobre aquesta qüestió; que vol precisar que
quan el grup de Convergència i Unió va tenir accés a conèixer
que s’havia fet públic l’estudi informatiu sobre la variant
ferroviària de Renfe van analitzar els continguts de
l’estudi; que el van estudiar amb els seus suports tècnics;
que van presentar un escrit amb un seguit de suggeriments que
en la seva opinió són bàsics per a la negociació
institucional de l’ajuntament de cares a millorar el que ha
de ser el projecte de variant ferroviària i a minimitzar
l’impacte ambiental; que van dir quins eren els aspectes del
projecte que no els hi agravaden o que els preocupaven; que
van parlar de la ubicació de l’estació, del nombre
insuficient de places d’aparcament i del traçat al poble de
Vilafant que, al seu paper, és millorable; que van fer
algunes consideracions de signe econòmic a l’entorn de la
viabilitat
futura
d’aquest
projecte;
que
veien
la
conveniència de plantejar que es convoqués un concurs públic
d’idees perquè els arquitectes puguessin plantejar com farien
la futura estació de la ciutat; que els semblava que era una
proposta interessant; que atesa la complicitat que el grup de
Convergència i Unió ha tingut amb el govern en qüestions que
tenen a veure amb l’urbanisme els semblava oportú formar part
de la delegació negociadora per seguir directament el que és
l’evolució del projecte; que això és el que explica que
sol.licitessin formar part d’aquesta delegació; que en cap
cas entraven a valorar si els altres grups municipals hi
havien de formar part o no; que entén que aquesta moció
improvisada i amb caràcter d’urgència vol que Convergència i
Unió és posicioni sobre aquesta qüestió; que li dol haver-ho
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de dir en públic; que és del parer que no es pot repicar i
anar a missa; que no pot ser que en segons quins projectes es
tingui una actitud molt responsable en el plenari i que fora
del plenari es tingui una actitud menys matitzada; que
entenen és una responsabilitat del govern i que davant la
moció presentada el grup de Convergència i Unió s’abstindrà.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís
que diu que creu que sí que és competència de l’Alcalde
decidir qui vol que l’acompanyi, però que hi ha un precedent
semblant; que se’ls va convidar a anar a conèixer el tema del
tren d’alta velocitat; que creu que, com a qüestió de
cortesia, hagués sigut bo fer la mateixa oferta; que els
hauria agradat tenir uns coneixements de primera mà sobre el
tema del tren convenional; que creu que l’Alcalde pot
convidar a qui vulgui, però que al grup Popular tampoc se
l’ha convidat i que en aquesta proposta s’abstindran.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que
diu que vol agrair les intervencions dels portaveus i, des de
la discrepància més absoluta, la de l’Alcalde; que ha
presentat la moció per via urgent i improvisada perquè ja
l’havia exposat per via de correu electrònic a l’Alcalde i a
la Junta de Portaveus d’abans del Ple; que no hi havia altra
possibilitat que fer-ho d’aquesta manera; que accepta el
resultat i el posicionament de cadascú; que vol matitzar una
cosa; que és important tenir informacions de primera mà des
de la gent que pren les decisions; que sempre s’ha d’estar
disposat a escoltar els arguments de la persona que ha pres
la decisió; que, per tant, en aquest sentit, i des del màxim
respecte institucional pensen que hagués estat bo d’anar a la
reunió; que sempre s’ha d’estar disposat a escoltar l’opinió,
sobretot, de qui ha pres les decisions; que preferien tenir
la informació en directe dels alts responsables ministerials;
que no és el mateix tenir la informació a través
d’intermediaris; que només tenia aquesta intenció; que si ho
ha fet públic és perquè els altres camins no han acabat de
funcionar; que va saber a través de la premsa com s’han anat
desprenent decisions sobre aquest assumpte; que va saber a
través de la premsa que algú demanava anar a la delegació;
que entenia que formaven part de la delegació l’Alcalde i el
seu equip de tècnics; que per altres conductes s’ha
assabentat que hi anava un altre regidor; que s’ha limitat a
fer en privat la petició a l’Alcalde; que respecta els seus
motius, però que no els comparteix; que el que menys li
agrada de la decisió de l’alcalde no és la decisió en sí que
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pot no comptar-la, però que la respecta; que el que no
comparteix són els plantejaments de futur que fa l’Alcalde;
que si es volen acostaments de futur la solució no és llançar
el repte de que quan es rectifiqui el convidaran i que pensa
que és un tema prou important com perquè no es vaig més enllà
de la discrepància que ja ha quedat plenament explicitada.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que dona gràcies al senyor Canet Coma pel
to de la seva intervenció; que ell també ha estat molt
mesurat perquè li agradaria reconduir aquestes situacions;
que les decisions fa molts anys que estan preses; que no
s’està en el moment de prendre unes decisions; que s’esta en
el moment que la implementació d’aquestes decisions es
realitzi de la millor manera possible; que les decisions
estan preses des del 2000-2001; que els vol recordar que el
document de l’estratègia urbana i territorial de la Figueres
del segle XXI, aprovat pel Ple l’any 2003, ja recollia el
posicionament d’un corredor únic de comunicacions viàries i
ferroviàries per ponent de la ciutat; que les decisions han
anat madurant al llarg dels darrers 6 o 7 anys; que el
plenari ha anat prenent decisions en funció de tot això; que
el Pla Director Territorial de l’Empordà consolida el
plantejament del corredor únic de comunicacions viàries i
ferroviàries a ponent de la ciutat; que hi ha una sèrie de
documents que han anat consolidant tot aquest procés; que les
decisions no es prenen ara, sinó que s’han pres fa uns quants
anys; que ara estan en el moment que la implementació
d’aquestes decisions es faci de la millor manera possible
tant pel territori com per a l’àrea urbana; que amb el mateix
to li diu al senyor Canet Coma que l’emplaça per a la setmana
entrant a tenir tots dos una llarga conversa perquè puguin
reflexionar sobre com cal conduir aquestes qüestions; que si
es vol tenir corresponsabilitat des de la discrepància hi ha
uns àmbits d’actuació; que no és la linia per adoptar aquest
treball conjunt la que han utilitzat des d’Esquerra
Republicana
amb
actes
publics,
articles,
mitjans
de
comunicació i blogs d’internet; que aquest no és un
posicionament de ciutat; que cal que hi reflexionin tots i
que manifesta sinzerament que li agradaria que puguessin
treballar tots a l’entorn d’aquesta qüestió.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que
diu que repeteix que això del doble joc és des la lectura de
la Presidència; que des de la seva òptica qui ha fet un doble
o triple joc és la Presidència; que segurament les decisions
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s’han pres fa molt de temps; que en aquesta ciutat s’han vist
moltes decisions preses que després no s’han executat; que hi
ha una qüestió que no és l’únic d’aquest plenari que la pensa
i que segur no són els únics cinc regidors del ple que també
la pensen; que, tot i acceptar que el corredor sigui
irreversible, hi ha coses que preocupen i, no només als
regidors d’Esquerra Republicana, com la garantia d’execució
de tot el tram previst que preocupa a molta gent; que li
hagués agradat poder preguntar, d’una manera clara i directa
i amb el permís del senyor Alcalde, a les persones que han
fet els dibuixos i han pres les decisions, el nivell de
garanties que tenen perquè es faci, no només el primer tram,
sinó el tram que surt de Figueres; que li agradaria saber-ho;
que està segur que l’Alcalde no l’enganyaria del que li han
dit; que és legítim que es tingui la por o la tememça que
alguna part del tram
no es faci; que potser esvairia els
dubtes escoltant les explicacions; que li respecta la seva
decisió, però que no ho redueixi a que si dobles jocs i a que
si campanyes; que s’imagini que no qüestionin el traçat
perquè és irreversible i que continuin pensant que no és el
millor, però que sigui reversible; que hi ha moltes
situacions; que hi ha moltes incògnites que no només mantenen
els cinc regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya; que hi
ha mil arguments per defensar; que si es vol obrir aquest
tema que l’obrin i treballin amb totes les garanties que es
vulgui de respecte institucional durant la trobada; que, un
cop acordades aquestes situacions, creu que es faria un gran
bé a un debat que segur que sobrepassarà aquest mandat; que
per més convenis que se signin d’aquí al mes de maig la
problemàtica depassarà aquest mandat i problament el mandat
següent; que no creu que ningú pensi que amb dos anys això
que està dibuixat estigui fet; que pensa que hi ha raonables
opcions de què s’impliquin tots més allà de sí hi hagut o no
doble joc; que la Presidència dirà que l’han fet des
d’Esquerra Republicana i ell dirà que l’ha fet l’Alcalde; que
en aquest sentit l’Alcalde s’equivoca a l’hora de plantejar
amb aquesta òptica aquesta situació; què és la seva opinió i
que l’opinió de la Presidència és una altra; que ell la
respecta; que simplement la paraula garantia seria un element
que podria acostar-los a tots; que una vegada estan preses
les decisions no hi ha ningú que no pensi que una vegada
preses de manera definitiva s’han de minimitzar els impactes;
que hi ha molts elements de dubte; que pensa que es bo
compartir-los des de la màxima discrepància; que pensa que
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s’ha perdut una bona oportunitat de fer pedagogia; que li
reitera que creu que s’equivoca, però que la Presidència
decideix i que ell ho respecta.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que s’alegra de la seva intervenció
perquè han avançat molt; que no fa gaires setmanes que amb
intervencions en el plenari municipal de regidors del grup
d’Esquerra Republicana, però també arreu de la ciutat amb
pancartes es qüestionava que Figueres tingués aquest nova
estació; que fins fa molt poques setmanes es va posar en
qüestió; que amb pancartes en diferents carrers de la ciutat,
a la mateixa Rambla, deien que l’Alcalde venia fum i
projectes virtuals; que amb intervencions en el plenari
negaven la possibilitat d’aquesta nova estació; que avui
s’alegra perquè això no es posa en qüestió; que es reconeix
que això va camí de convertir-se en una realitat; que ara
sorgeix el problema de sí s’executarà tot; que des de
l’ajuntament s’han de tenir totes les garanties per a
l’execució d’aquest projecte; que les garanties les tindran
perquè aquest projecte en una part molt important es finança
amb el desmantellament de l’actual traçat ferroviari; que la
generació de les plus-values comportarà el finançament d’un
percentage important de la nova variant ferroviària i de la
nova estació; que en aquest conveni és on s’han de tenir
totes les garanties perquè l’execució dels diferents
trams
es realitzi d’una forma acurada i en el temps; que ara es
posa en dubte si s’executarà o no en la seva totalitat; que
enten que aquest posicionament es pugui fer des de
l’oposició; que ara es torna a generar escepticisme amb
l’execució; que el govern vetllarà per tenir la garantia i
perquè s’acabi executant; que s’hauran de prendre i establir
acords amb les administracions per fer-ho factible; que ja
existeixen acords signats entre el Ministeri de Foment i la
Generalitat; que van signar un conveni el 28 de setembre de
2006 per realitzar un conjunt d’inversions ferroviàries a
Catalunya posant com horitzó l’any 2012; que una de les
actuacions valorada en 120 milions d’euros és la variant
ferroviària i la nova estació de Figueres; que ja hi ha
compromisos per escrit entre el Conseller de la Generalitat i
la Ministra de Foment sobre aquesta qüestió; que hi han
convenis escrits de l’execució de la totalitat de la variant
i de la nova estació; que l’ajuntament també haurà de prendre
acords i haurà de tenir totes les garanties que sigui així i
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que
demanaria
que
no
treballin
generant
dubtes
escepticisme, ja que no és bo per a la pròpia ciutat.

i

----Durant la intervenció de la Presidència, a les vint-i-una
hores i cinquanta cinc minuts, prèviament autoritzada per la
Presidència, s'absenta de la sessió la senyora Ríos Pérez,
que es reincorpora a les vint-i-una hores i cinquanta-vuit
minuts, durant la mateixa intervenció.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que
diu que s’alegra de l’optimisme de l’Alcalde; que no creu que
hagin avançat tant en la seva posició; que la nova estació és
un concepte que es presta a moltes lectures; que des que va
quedar clar que la línia d’alta velocitat passava per on
passava que era obvi que es necessitava un espai físic on la
gent pugui pujar i baixar; que això no s’ha dubtat mai; la
línia del TGV ja funciona en altres llocs de l’estat
espanyol; que hi circulen tota mena de trens ràpids i que és
una mena d’autopista ferroviària per la qual hi circulen
diferents modalitats trens; que mai li ha sentit a dir ni
escriure que es necessitava un espai físic; que a partir
d’aquí l’estació serà blanca o serà negra; que un tècnic, que
no creu estigui alineat amb les tesis d’Esquerra Republicana,
va dir que el dibuix actual era un xiste; que una cosa és
l’espai físic que no el posen en dubte per a la linia del
TGV; que creu que recuperar aquest debat tampoc porta enlloc;
que només ha posat com exemple la garantia i no que ara
estiguin en la fase que només els preocupi la garantia; que
mantenen el que han mantigut; que seria com discutir la linia
del TGV que ja està feta; que no tindria cap sentit discutir
ara la utilitat o no del TGV, ja que era un debat de fa anys;
que no s’està en aquesta fase davant de la variant del tren
convencional i que s’han de mantenir criteris; que li avança
que no és només un tema de que li expliquin per què han triat
aquest recorregut; que en aquests moments a un senyor del
ministeri seria absurd anar-li a preguntar per què ha triat
això; que hi altres elements de dubte que sí que poden
interessar que, no només els regidors d’Esquerra Republicana
han expressat dubtes, sinó també algun regidor que està al
banc de l’esquerra de l’alcalde o, fins i tot, algun regidor
en el seu mateix banc; que insisteix que s’agafin amb calma
totes les qüestions; que en sortiran millor com a ajuntament
i com a ciutat i que puguin tenir entre tots la màxima
disponibilitat de col.laborar.
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A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Vila Vicente que diu que intentarà ser molt concís; que creu
que l’Alcalde, com a President del Consistori, hauria de
procurar que els debats no derivin cap a directrius que no
són les que els ocupen; que la qüestió és com s’ha de
defensar les al.legacions d’un estudi i informe i l’altra és
que es veiessin en la necessitat de fixar les seves posicions
respecte al futur del tren al seu pas per la ciutat; que si
entren en aquest debat és veurà en l’obligació de recordar
quines són les posicions de Convergència i Unió; que tocaran
no com ara les 10 de la nit, sinó les 12; que creu que
valdria la pena que tots s’obliguessin una mica; que vol
precisar que els dubtes que li atribueix el senyor Canet els
ha manifestat en reunions formals; que l’únic que matitzaria
al senyor Alcalde és que identica l’expresió “dubte” amb
l’expresió “sembrar escepticisme”; que dubte vol dir, en un
moment donat, plantejar que potser amb la perspectiva del
temps descobriran que algunes alternatives no són tan bones
com els hi semblen a curt termini; que amb el pas del temps
veuran que allò que ara sembla imprescindible i innegociable
no ho és tant; que creu que no han de perdre de vista en
aquest debat que és el que els interessa com a ciutat perquè,
sinó perden de vista els objectius que els mouen al debat
ferroviari; que en aquest sentit creu que és un valor
compartit per tots i reinvindicat històricament l’eliminació
de la via del tren al seu pas pel centre de la ciutat que ha
actuat com una barrera; que és un valor sobrevingut que fa
deu anys no preveia ningú; que és un valor sobrevingut el
poder disposar una ciutat de només 42.000 habitants de trens
d’alta velocitat; que és un valor que la ciutat de Figueres
mantingui també la seva relació ferroviària amb LLançà i
Portbou; que és un valor que potser amb el pas del temps
s’anirà minimitzant; que des de Convergència i Unió han
manifestat algunes reserves perquè intueixen que allò que ara
és considera que és irrenunciable potser amb el pas dels anys
s’adonaran que l’impacte sobre el territori o que la seva
valoració econòmica i funcional no és tan gran com ara els
pugui semblar; que la precisió del dubte va en aquest sentit;
que
és lògic que en l’estat de reflexió en què es troben
s’hi posicionin; que el propi estudi informatiu contempla una
certa periodització en l’execució i que no els hi sembla un
disbarat.
Seguidament, torna a fer ús de la paraula la Presidència
que diu que creu que s’hauria de tancar el debat; que la
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Presidència ha volgut ser flexible perquè entenia que calia
no tallar el debat; que creu s’estava fent amb un to positiu
i molt mesurat; que estan en un tema que és totalment
irreversible; que les decisions estan preses; que cal en
aquest moment que aquesta implementació es faci amb les
màximes garanties i amb les més positives repercusions per la
ciutat, tant directament com indirectament.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA de no aprovar-la en votar-hi a favor els
cinc senyors següents: Canet Coma, Solé Soler, Bertran Soler,
Besora Causadias i Brugués Pujol; en contra, el nou senyors
següents: Armangué Ribas, Balada Ventura, Pineda Llauró,
Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau Oliva, Quiroga
Martínez, Merideño Fernández i Ayats Planagumà; i en
abstenir-se, el cinc senyors següents: Calvó Espigulé, Vila
Vicente, Gratacós Agulló, Casas Luís i Ríos Pérez.
----Ajuntament: El senyor Joaquín Municoy Boniello pren
possessió del càrrec de regidor per ocupar la vacant per la
renúncia de la senyora Maria Dolores Martínez Pérez. El Ple
de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda declarar urgent
tramitar la presa de possessió del senyor Joaquin Municoy
Boniello com a regidor de l’Ajuntament. Fa ús de la paraula
la Presidència que diu que el Ple de l'Ajuntament, en la
sessió del dia 20 de novembre de 2006, va acordar declarar
vacant l’escó per renúncia de la regidora senyora Maria
Dolores Martínez Pérez 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 pel Partit
Popular 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 la senyor Joaquín Municoy
Boniello per estar inclós en la llista de candidats
presentada pel Partit Popular a les eleccions locals de 2003
per renúncia de la regidora senyora Maria Dolores Martínez
Pérez. Continua dient que, en conseqüència, procedeix
realitzar els tràmits perquè el senyor Joaquín Municoy
Boniello prengui possessió del càrrec de regidor. Acte
seguit, a requeriment de la Presidència, aquell passa a
ocupar l’escó vacant situat a l’espai reservat als regidors
integrants del Partit Popular. A continuació, la Presidència
demana al senyor Joaquín Municoy Boniello si coneix el
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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
aquesta
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 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 dels seus
càrrecs, els candidats electes hauran de jurar o prometre
acatament a la Constitució. Amb aquesta finalitat la
Presidència formula al senyor Joaquín Municoy Boniello 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
aquesta respon amb l’expressió “Prometo”. Finalment, la
Presidència manifesta que en virtut del procediment realitzat
ha de considerar-se que el senyor Joaquín Municoy Boniello ha
pres possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de
Figueres. Continua en l’ús de la paraula la Presidència que
diu que vol donar la benvinguda al senyor Joaquín Municoy
Boniello a aquesta Casa de la Vila com a regidor membre
d’aquesta Corporació.
Seguidament, intervé el senyor Municoy Boniello que dona
lectura a la intervenció següent:
“Sr. Alcalde, senyores i senyors regidors, voldria que
les meves primeres paraules, en la pressa de possessió com a
nou regidor d’aquest ajuntament en substitució de la meva
companya Mariola Martínez, -i que s’ha allargat en el temps
com a causa de la renúncia, per motius personals, dels
companys que em precedien a la llista- voldria, repeteixo,
que
siguin de salutació a tots vostès. A causa d’aquesta
dilació en el temps, entre la renuncia de la Mariola i la
meva presa de possessió, en algun moment donat algú ho va
interpretar com una manca de cohesió en el Partit Popular de
Figueres. Res més lluny de la realitat. Hem aprofitat aquest
període per analitzar i redefinir l’agenda del que resta del
mandat i preparar el programa de futur, consolidant la unió
en el projecte enllaçant la pluralitat de criteris, cosa que
sempre és enriquidora en qualsevol col·lectiu democràtic. En
nom del Partit Popular i en el meu propi vull aprofitar
aquesta ocasió per fer palesa el reconeixement a la tasca
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feta per la Mariola, així com als dos companys que han
renunciat a formar part d’aquest consistori. Dit això, i a
títol de presentació personal haig de dir que soc novell en
aquest tipus d’actuacions municipals i, en conseqüència una
mica inexpert en aquesta nova tasca. No obstant vull que
quedi constància
que estimo i sempre he estimat la meva
ciutat, i arreu del mon on he estat m’he sentit orgullós de
dir soc empordanès i de Figueres.
Des de molt jove he
formant part de Juntes i Directives d’agrupacions juvenils i
de lleure i en etapes no tant jovenívoles formo part de
diverses agrupacions i societats figuerenques
de marcat
caràcter socio-culturals. Espero, des de aquesta nova i
modesta posició, continuar treballant pel desenvolupament de
la nostra ciutat. Espero, en el transcurs del que resta de
mandat municipal, poder aportar, com membre del Grup
Municipal Popular, el meu treball i esforç per col·laborar a
resoldre els problemes que tenim i que puguin anar sorgint a
la nostra ciutat i d’aquesta forma col·laborar en el benestar
de totes les ciutadanes i ciutadans de Figueres.”
----Ajuntament: Es determina la composició de la comissió
especial de comptes. La Presidència procedeix a la lectura de
la moció següent:
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 17 de
juliol de 2003, va acordar crear la comissió especial de
comptes i determinar la seva composició. 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
refos 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,
aquesta Alcaldia Presidència proposa a l'Ajuntament en Ple
que s'adoptin els acords següents: 1. Deixar sense efecte
l’acord del Ple de l’Ajuntament 17 de juliol de 2003 sobre
composició de la comissió referida. 2. Determinar que la
compisició de la comissió especial de comptes sigui la
següent: President nat:
Joan Armangué Ribas. Vocals: Grup
municipal Socialista: 1r: Joan Balada Ventura. 2n: Pere
Casellas Borrell. Grup municipal “Esquerra Republicana de
Catalunya, ERC”: 1r: Francesc Canet Coma. 2n: Anna Brugués
Pujol. Grup municipal de Convergència i Unió: 1r: Antoni
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Calvó Espigulé. 2n: Tomás Gratacós Agulló. Grup municipal
Popular: 1r: Juan Casas Luís. 2n: Joaquín Municoy Boniello.
3. Autoritzar l'Alcaldia Presidència perquè realitzi tants
actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords
anteriors.”
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, declarar
la urgència de la moció abans transcrita.
Seguidament, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
acorda aprovar la moció abans transcrita.
----Ajuntament: Es determina la composició de la comissió
informativa general. La Presidència procedeix a la lectura de
la moció següent:
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 26
d’abril de 2004, va acordar determinar la composició de la
comissió informativa general. 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,
aquesta Alcaldia Presidència proposa a l'Ajuntament en Ple
que s'adoptin els acords següents: 1. Deixar sense efecte
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 26 d’abril de 2004. 2.
Determinar que la composició de la Comissió Informativa
General sigui la següent: President nat:
Joan
Armangué
Ribas. Vocals: Grup municipal Socialista: 1r: Joan Balada
Ventura. 2n: Isabel Pineda Llauró. 3r: Jesus Quiroga
Martínez. Grup municipal “Esquerra Republicana de Catalunya,
ERC”: 1r: Francesc Canet Coma. 2n: Miquel Solé Soler. 3r:
Joan Antoni Bertrán Soler. Grup municipal de Convergència i
Unió: 1r: Antoni Calvó Espigulé. 2n: Maria dels Angels Perxas
Seras. 3r: Santiago Vila Vicente. Grup municipal Popular: 1r:
Juan Casas Luís. 2n: Carmen Ríos Pérez. 3r: Joaquín Municoy
Boniello.
3.
Autoritzar
l'Alcaldia
Presidència
perquè
realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució
dels acords anteriors.”
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, declarar
la urgència de la moció abans transcrita.
Seguidament, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
acorda aprovar la moció abans transcrita.
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----Ajuntament: Es determina la composició de la comissió
especial de gestió i control pressupostari. La Presidència
procedeix a la lectura de la moció següent:
“El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 3 de març
de 2005, va acordar determinar la composició de la Comissió
especial de gestió i control pressupostari. 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,
aquesta
Alcaldia
Presidència
proposa
a
l'Ajuntament en Ple que s'adoptin els acords següents: 1.
Deixar sense efecte l'acord del Ple de l'Ajuntament de 3 de
març de 2005 pel qual es va determinar la composició de la
Comissió especial de gestió i control pressupostari. 2.
Determinar que la composició de la
Comissió especial de
gestió i control pressupostari
sigui la següent: President
nat: Joan Armangué Ribas. Vocals: Grup municipal Socialista:
1r: Pere Casellas Borrell. 2n: Enric Macau Oliva. Grup
municipal “Esquerra Republicana de Catalunya, ERC”: 1r:
Francesc Canet Coma. 2n: Anna Brugués Pujol. Grup municipal
de Convergència i Unió: 1r: Santiago Vila Vicente. 2n: Tomás
Gratacós Agulló. Grup municipal Popular: 1r: Juan Casas Luís.
2n: Joaquín Municoy Boniello. 3. Autoritzar l'Alcaldia
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com
calguin per a l'execució dels acords anteriors.”
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, declarar
la urgència de la moció abans transcrita.
Seguidament, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
acorda aprovar la moció abans transcrita.
----Ajuntament: Es determina la composició de la comissió
informativa especial anomenada Comissió Especial per a la
redacció del Llibre Blanc de la Cultura. La Presidència
procedeix a la lectura de la moció següent:
“El Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada el dia
13 de maig de 2004, va acordar constituir una Comissió
Informativa especial anomenada Comissió Especial per a la
redacció del Llibre Blanc de la Cultura, determinar les seves
competències i la seva composició. Vist el que disposen els
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articles 60.4 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, i l'article 124.1 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, l'alcaldia presidència proposa que s'adoptin els
acords següents: 1. Deixar sense efecte l’acord del Ple de
l’Ajuntament del 13 de maig de 2004 en allò que es refereix a
la composició de la Comissió. 2. Determinar que la composició
de la Comissió sigui la següent: President nat:
Joan
Armangué Ribas. Vocals: Grup Municipal Socialista: 1r.:
Isabel Pineda Llaurò. Grup Municipal "Esquerra Republicana de
Catalunya, ERC": 1r.: Xavier Besora Causadies. Grup Municipal
de Convergència i Unió: 1r.: Santi Vila Vicente. Grup
Municipal
Popular:
1r.:
Joaquín
Municoy
Boniello.
3.
Autoritzar l'Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes
i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors.”
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, declarar
la urgència de la moció abans transcrita.
Seguidament, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
acorda aprovar la moció abans transcrita.
----29. Precs i preguntes: A l'apartat de precs i preguntes
es produeixen les següents intervencions:
----Policia Urbana: Prec que formula la senyora Ríos Pérez
per què es faci una reflexió sobre la seguretat ciutadana. A
continuació fa ús de la paraula la senyora Ríos Pérez que diu
que llegirà un article sobre la inseguretat ciutadana que
s’ha publicat en una pàgina web en data 16 de generde 2007.
La senyora Ríos Pérez procedeix a la lectura següent:
“No fa gaires anys, aquí entre nosaltres, els polítics
americans tenien mala premsa. Ara, en canvi, a la vista del
deteriorament de la seguretat ciutadana, tothom s’omple la
boca amb la “tolerància zero” i les ordenances de civisme.
Què ha passat que expliqui aquest gir copernicà de l’opinió
pública?. Doncs, senzillament, que s’ha produït una gran
alarma social causada per la sensació de creixement dels
delictes, de total indefensió de les vístimes, de gran
impunitat dels delinqüents, de por davant les noves formes
més organitzades i violentes de criminalitat i d’inoperància
policial i judicial a l’hora de protegir vides i hisendes.
Les autoritats tendeixen a relativitzar els fets i parlen
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d’estadístiques tot dissimulant que pràcticament no es
presenten denúncies per delictes de baixa intensitat degut a
la seva inutilitat. Diuen que no es pot generalitzar i que es
tracta de fets aïllats, però no fan referència als canvis
qualitatius cap a formes més violentes i perverses de
delinqüència. Sostenen que la situació està perfectament
controlada i tot seguit es contradiuen en admetre que no
donen l’abast i que
–tal com van afirmar el delegat del
Govern a Madrid i la consellera Tura– l’única solució és que
la gent es pagui la protecció privada. Es pot imaginar una
confessió més gran d’impotència o un oblit tan palès del fet
que la principal raó que justifica la pròpia existència de
l’Estat és precisament la capacitat de garantir la seguretat
ciutadana? La pau, la convivència, el benestar i el progrés
econòmic no són possibles sense uns poders públics que
vetllin per l’imperi de la llei. Recordem, sinó, que les
fires i mercats de fa mil anys ja se celebraven gràcies a
l’ordre imposat per la corona, com la Santa Hermandad neix
per a perseguir els saltejadors de camins o perquè a les
zones rurals es va crear el sometent. Resulta, per tant, com
a mínim, sorprenent que se’ns recomani als ciutadans
l’autoprotecció per part dels responsables de mantenir
l’ordre públic i de guardar les nostres llars. Equival a dir
que un nivell raonable de seguretat només serà possible per
als qui se’l puguin pagar i que els més pobres i la soferta
classe mitjana s’hauran de resignar a la seva indefensió. Tal
com diuen a Itàlia, anem cap a un model de país en el qual
les dues primeres indústries serien el furto e l’antifurto.
I, de moment, ja tenim més agents de seguretat privada que no
pas membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat en
totes les seves versions. En tot cas, la política de
seguretat
no
ha
sabut
adaptar-se
a
les
ràpides
transformacions de la societat i a les noves exigències que
se’n deriven. Un cop suprimits els serenos i vigilants, es va
proposar una policia de proximitat que no s’ha materialitzat
als barris. Ans el contrari, la parella de la guàrdia civil
trepitjant el territori in situ s’ha vist substituïda per
patrulles en automòbil que passen de llarg i per comissaries
més allunyades i pendents d’eventuals trucades telefòniques.”
Prossegueix amb l’ús de la paraula la senyora Ríos Pérez
que diu que tot seguit hi ha un paràgraf que parla
d’agressions viàries, robatoris i de grups especialitzats en
les autopistes, en fer estrabades a gent de la tercera edat i
a estrangers.
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La senyora Ríos Pérez continua realitzant la lectura
següent:
“Els romanesos d’ètnia gitana treballant la mendicitat
intimidadora i coactiva i aprofitant
qualsevol distracció
per robar carteres. El petit comerç, abans refugi i primera
trinxera de la seguretat als carrers, veu com s’encasten
cotxes robats als aparadors dels seus establiments per a
sostreure el gènere exposat, o com el taulell deixa de ser un
parapet infranquejable per als qui entren a buidar la caixa
registradora. I les farmàcies, a determinades hores o zones,
han de treballar com un speakeasy de l’època de la llei seca
amb una finestreta com a únic contacte amb el públic.
Preguntin als gremis de joiers, als rellotgers, als
farmacèutics, etc., el que pensen d’aquest estat de coses
atès el nivell d’impostos que paguen. O recordin com, als
anys vuitanta, tot el comerç de Barcelona va tancar les
portes en protesta pel deteriorament de la seva seguretat.”
Prossegueix la seva intervenció i diu que agrairia que
facin una profunda reflexió i que no tardin gaire a posar fil
a l’agulla perquè això acabarà per enganxar a tots; que
treballa a peu del carrer i que no està tancada en un despatx
les vint-i-quatre hores al dia.
----Durant la intervenció de la senyora Ríos Pérez, a les
vint-i-dues hores i tretze minuts, prèviament autoritzada per
la Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Quiroga
Martínez.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que li
dóna les gràcies per la reflexió.
----Protocol: Prec que formula el senyor Vila Vicente perquè
el senyor Casellas rectifiqui unes afirmacions que va fer en
una sessió plenària sobre l’Alcalde de Roses Carles Páramo
Ponsatí. Seguidament, intervé el senyor Vila Vicente que diu
que les seves primeres paraules són per saludar al senyor
Municoy; que des del grup municipal de Convergència i Unió
estan convençuts que la satisfacció que els dóna poder servir
a la ciutat també és compartida pel grup popular i que li
desitgen grans éxits servint a la ciutat; que també el porta
a haver de prendre la paraula una qüestió d’honorabilitat;
que en el darrer ple hi va haver una intervenció
desafortunada del senyor Casellas; que va posar en dubte
l’honorabilitat d’un càrrec públic, en concret de l’Alcalde
75

de Roses senyor Carles Páramo; que des del grup de
Convergència i Unió no poden permetre que es posen en dubte
l’honorabilitat de la seva formació política; que els
agradaria que el senyor Casellas rectifiqués aquesta posició;
que si ho fa es donarien per satisfets; que si no existeix
cap tipus d’indici que l’afirmació que es va fer en el ple
anterior sigui així; que el mateix Alcalde reprovi aquestes
paraules
i
que
se
sentirien
satisfets
i
reparada
l’honorabilitat del senyor Páramo.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que li manifesta que des de l’Alcaldia l’endemà mateix
del ple va fer arribar una carta al senyor Páramo en que se
li demanava disculpes per haver fet esment de la seva persona
en mig d’un debat en el qual no havia d’haver aparegut mai;
que en la carta també es deixava clar la improcedència de la
utilització de la seva persona en el decurs del ple i, no
només per part d’un regidor, sinó per part de dos regidors;
que en aquesta carta ja li demanava disculpes per l’incident
ocorregut en el plenari i que la posició de l’Alcaldia ja se
li va donar a conèixer immediatament al propi Alcalde de
Roses.
----Durant la intervenció de la Presidència, a les vint-i-dos
hores i dinou minuts, compareix el senyor Quiroga Martínez
que es reincorpora a la sessió.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que primer vol donar la benvinguda al senyor
Municoy i que s’alegra que el grup Popular estigui al
complert; que en relació a les paraules del senyor Vila ha de
manifestar que el que va dir és a l’acta; que és ben públic,
però que la interpretació que se’n faci és ben lliure i que
no té rés a afegir ni a treure del que hi ha escrit a l’acta.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Vila Vicente
que diu que lamenta profundament que el grup municipal
socialista i, en concret, el senyor Casellas es negui a
rectificar unes paraules, sens dubte, ofensives; que lamenta
encara més que, públicament, l’Alcalde confongui el que va
ser el debat del dijous; que al.ludir com van fer des del
grup de Convergència i Unió a una actitud que consideren molt
positiva d’un alcalde de la comarca com el senyor Páramo com
a exemple a seguir i a imitar des de la ciutat no té rés a
veure en qüestionar explícitament l’honorabilitat del senyor
Alcalde de Roses; que si consideren que això no és motiu de
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rectificació molt problablement el senyor Páramo mantindrà
les seves accions legals perquè la seva honorabilitat sigui
respectada i que insisteix que lamenta que el senyor Alcalde
no sigui aquí garantia de l’honorabilitat dels càrrecs
públics quan en definitiva no aporten el menor indici que
aquella acusació, absolutament gratuïta, tingui cap base
objectiva.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que demanaria que es llegueixin l’acta;
que a l’acta no hi ha cap acusació directe al senyor Carles
Páramo; que com a Alcalde li va demanar disculpes perquè va
ser esmentat en el Ple i va considerar la improcedència de la
utilització del seu nom; que a l’acta del ple no es desprèn
cap acusació al senyor Carles Páramo; que s’estan fent
interpretacions sobre el que va dir el senyor Pere Casellas,
però que a l’acta no hi ha cap acusació; que, tot i així,
considera que va ser improcedent la utilització del nom del
senyor Carles Páramo en aquell ple i li va demanar per carta
les diculpes per aquest fet; que no s’ha de portar el tema
més enllà perquè l’acta diu el que es va dir en el ple i que
en el ple no es fa formular cap acusació contra el senyor
Carles Páramo.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Vila Vicente
que diu aquesta és una interpretació realment singular i
sorprenent; que es podria comparar com que si des del grup
municipal de Convergència i Unió diguessin que confien que el
proper dilluns quan l’Alcalde vagi a defensar l’estudi
informatiu de la variant de Renfe no aprofiti també per dur a
terme negocis immobiliaris a la capital de l’Estat.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que no hi ha cap problema i
que poden
dir-ho; que és ben lliure de fer-ho; que estan parlant d’una
activitat econòmica que és licita, legitima i, en molts
casos, d’una gran honestedat; que no s’han de treure les
coses del seu marc; que ho ha fet comprovar; que a l’acta no
es desprèn cap acusació sobre el senyor Carles Páramo i que,
tot i això, li va demanar les disculpes per la improcedència
de que surtís el seu nom en el plenari municipal.
----Policia Urbana: Pregunta que formula el senyor Canet Coma
sobre com estan els temes de Protecció Civil. Seguidament,
intervé el senyor Camet Coma que deixa constància que també
troba la interpretació singular; que vol demanar informació
sobre temes de Protecció Civil; que no sap si el vocabulari
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és el que pertoca després d’uns determinats canvis que hi van
haver a l’abans policia local i ara guàrdia urbana; que es va
remodelar el departament; que voldria disposar de la màxima
informació possible sobre quin és aquest pla que hi ha; que
com funciona el departament que ho treballa i que com a
regidors d’Esquerra Republicana volen saber com es tenen
aquests assumptes a l’Ajuntament.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que quan vulguin poden tenir una reunió amb el regidor i
els tècnis responsables d’aquestes qüestions; que s’ha de
posar en contacte amb el regidor senyor Pere Casellas i
concertar una reunió i que si volen els altres grups també
s’hi poden afegir.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que
diu que accepten la invitació a la reunió i que millor si
abans poden rebre la documentació corresponent.
----Aigües residuals: Prec que formula el senyor Vila Vicente
perquè es convoqui una reunió amb els afectats per la
construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Vila Vicente que
diu que el seu prec té a veure amb un acord que s’ha adoptat
en el Ple; que és el conveni que ha de fer possible el
trasllat de la depuradora des de La Marca de l’Ham al barri
de Vilatenim Palol; que han parlat amb veïns de la zona on
s’ha d’instal.lar la nova depuradora; que ha constatat que hi
ha una certa preocupació i inquietud per les conseqüències
que suposa ubicar aquest nou equipament; que aquestes
angoixes
i
preocupacions
són
totalment
lògiques;
que
qualsevol veí que descobreixi que al costat de casa seva s’hi
instal.larà
una
depuradora
és
lògic
que
tingui
una
preocupació; que li ha semblat que ampliant la informació es
podrien alliberar algunes d’aquestes angoixes; que el prec
que formula és que es convoqui una reunió, a la qual els hi
agradaria ser presents; que s’expliqui l’impacte i les
dimensions
que
pot
tenir
un
equipament
d’aquestes
característiques; que s’expliquin les solucions tècniques per
a la contaminació de tot tipus que genera una depuradora; que
s’estudïi o plantegi quina serà la futura ordenació de
vialitat que suposa la construcció d’una nova infraestructura
com a aquesta; que si és possible que existeixin alguns tipus
de compensacions per als veïns directament afectats; que
l’Alcalde es fixi en el to amb què li ha dit perquè són
corresponsables de la decisió de treure la depuradora
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d’aquest barri, però que els sembla que el govern té molt
verd treballar la complicitat amb els veïns afectats; que veu
cares que expressen dubtes sobre l’afirmació que acaba de
fer; que les pors i les tememces dels veïns hi són i que
també hi ha reserves que el govern els informi però
acuradament sobre el projecte que es vol tirar endavant.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que accepten
el seu suggeriment, però que vol manifestar que el govern ha
treballat juntament amb el Consell Municipal de Vilatenim;
que no han pres les decisions fins que no hi ha hagut la
conformitat del mateix Consell Municipal; que ha conegut
l’abast de l’avantprojecte, les directrius, els criteris i
les concrecions sobre el que ha de ser aquest projecte; que
abans de prendre la decisió el govern va treballar i d’una
forma molt directe el regidor delegat de Vilatenim, Pere
Pujulà,
juntament amb tots els membres que formen part
d’aquest Consell Municipal; que es van establir compensacions
per a Vilatenim d’un milió d’euros que s’utilitzaran per a
construir un nou centre cívic del centre recreatiu empordanès
al solar d’equipament públic que sorgeix del pla especial de
millora urbana de Vilatenim; que es dotarà de gespa artifial
el camp de futbol de Vilatenim, valorat en sis-centes mil
euros; que el senyor Santi Vila planteja la informació
directe amb els veïns; que li sembla encertat; que quan
comenci a agafar cos l’avantprojecte i quan hi hagi més
elements de valoració feran una àmplia reunió perquè els
tècnics puguin explicar la minimització dels possibles
efectes que puguin perjudicar l’entorn i que s’està
plantejant un equipament el màxim d’integrat, amb el màxim
d’accesibilitat i amb els mínims impactes a la gent de
l’entorn més immediat.
A continuació torna a fer ús de la paraula el senyor
Vila Vicente que diu que tots saben que la interlocució
d’aquest Ajuntament amb el Consell Municipal de Vilatenim és
necessària; que en aquest cas els sembla insuficient; que
caldria contactar amb les persones directament afectades i
que,
en
aquests
moments,
no
se
senten
legítimanet
representades pel Consell Municipal de Vilatenim; que els
afectarà directament a les seves vides i a les seves finques;
que els sembla absolutament necessari que, més enllà de la
tramitació ordinària, s’atenguin els temors i desconfiances
que tenen els veïns; que coneixen les compensacions de
caràcter col.lectiu que tindrà la nova depuradora; que ha
parlat de compensacions a les persones directament afectades
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per aquest nou equipament i
que caldrà veure fins a quin
punt això es pot atendre.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que està d’acord en donar aquest informació; que serà positiu
per poder clarificar molt més el bon projecte que s’està
plantejant; que el senyor Vila Vicente ha dit que hi ha veïns
que no se senten representats pel Consell Municipal de
Vilatenim; que el President del Consell Municipal de
Vilatenim, tot i que, l’Alcalde el pot nomenar directament;
que des d’un punt primer moment sempre s’han convocat
eleccions perquè fossin els mateixos veïns que amb un procés
de votació directe elegissin el seu Alcalde de barri; que és
d’aquesta forma d’elecció que l’actual president té tota la
representativitat que li ve donada per haver concorregut a
unes eleccions i haver estat votat pels veïns d’aquest nucli;
que no posaria en qüestió la representativitat, tot i que, li
sembla oportú donar aquesta major informació i que té molta
transcendència per a Vilatenim per a la ciutat de Figueres i
per al conjunt del municipi.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Vila Vicente que diu que en cap moment posa en dubte la
representativitat del Consell Municipal de Vilatenim ni del
seu President; que el que reclama és que s’ha d’entendre que
legítimament les persones que tindran una afectació directe
vulguin representar individualment la defensa dels seus
interessos; que això és una opció legítima i comprensible;
que no menysté la representativitat del Consell Municipal de
Vilatenim, però que en definitiva deixa en mans de cada veí
la defensa dels seus interessos i que això és el que li
planteja.
Seguidament, torna a fer ús de la paraula el senyor
Alcalde que diu que això és evident.
----Multes: Pregunta que formula el senyor Canet Coma sobre
si s’ha aplicat correctament el protocol davant el fet de que
la grua s’endugués un cotxe d’un minusvàlid. A continuació,
fa ús de la paraula el senyor Canet Coma que diu que primer
vol demanar disculpes al senyor Municoy perquè abans, degut a
la sorpresa de l’intercanvi de diàlegs entre el govern i
l’oposició, ha comès una incorrecció que vol esmenar; que
demana disculpes publicament al senyor Municoy per no haverli donat abans la benvinguda; que és un signe de normalitat
que sí els escons algun dia estan buits sigui per qüestions
biològiques, físiques o per voluntat personal i no pels
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entrebans legals que fins ara hi ha hagut. Prossegueix amb
l’ús de la paraula i diu que la pregunta va dirigida al
senyor Pere Casellas; que des del grup d’Esquerra Republicana
i dels altres grups del plenari no hi ha hagut mai
qüestionament d’actuacions de la guardia urbana perquè és un
tema que es prou complicat; que li planteja una pregunta i
una reflexió davant d’una situació puntual per si hi hagués
possibilitats d’aplicar alguna altra normativa; que és una
persona amb minusvalies notables; que disposa de tota la
documentació del vehicle per tenir un aparcament regulat; que
la grua se li va emportar el cotxe i que és un error que la
polica ha acceptat; que aquesta persona va ser traslladada al
dipòsit per recollir el vehicle; que va manifestar el desig
de no voler pagar la multa perquè portava tota la demostració
exacta de que era un error; que suposa que la normativa
aplicable diu que si no es paga la multa no es pot retirar el
cotxe; que seria convenient estudiar la possibilitat que
davant de situacions clares trobar una solució efectiva; que
també seria una bona manera de treballar la bona imatge de la
guàrdia urbana; que la pregunta és si el protocol d’actuació
és aquest i si hi ha alguna possibilitat que davant casos
flagrants estalviar el mal tràngol a gent que té dificultats
de desplaçament.
Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu
que el govern estaria d’acord en estudiar una qüestió com a
aquesta; que potser s’hauria de consultar al Secretari o als
assessors legals de l’Ajuntament; que un cop es posa en marxa
el
procediment
administratiu
li
sembla
que
és
via
al.legacions el que posa en marxa tot el procés per retornar
en cas d’un error manifest; que no sap si es pot retornar en
el mateix moment; que s’haurien de donar totes les facilitats
per poder resoldre problemes puntuals; que vol informar al
ple que en relació a aquest assumpte i arrel d’una carta que
va sortir al setmanani Hora Nova es va posar en marxa un
seguit d’accions per poder comprovar l’ús que es fa de les
places reservades a minusvàlids perquè es va constatar que hi
havia un frau; que el frau no és que els cotxes no siguin
realment de minusvàlids, sinó que les persones que utilitzen
aquests vehicles no són minusvàlids; que dedueix que la
persona de la qual parla el senyor Canet no és un d’aquests
casos; que ho diu només per intentar trobar un sistema segons
el qual si hi ha hagut un error es pugui agilitzar el retorn
del vehicle i que s’ha de tenir molt en compte perquè hi ha
hagut un petit frau que s’ha aconseguit tallar.
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A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Canet Coma que diu que entén que en el mecanisme de la multa
ja sap que s’ha de presentar una reclamació; que es refereix
a en casos com a aquest en que hi ha problemes físics de
desplaçament per si es pogués retornar directament el
vehicle.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que el
senyor Casellas prendrà nota per veure què es pot fer en
situacions com a aquestes.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les vint-i-dues hores i trenta-nou minuts, de la qual cosa
dono fe.
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