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

Núm.07

Acta de la sessió ordinària del dia dotze d’abril de 2007.
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 12
d’abril 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, Antoni Calvó
Espigulé, Santiago Vila Vicente, Tomàs Gratacós Agulló, Juan
Casas Luís i Joaquín Municoy Boniello, amb assistència del
secretari
general,
Fernando
González
Cebrián,
i
de
l'interventor, Carles Pigem Ramis, per tal de fer la sessió
ordinària en primera convocatòria.
Excusen la seva absència les senyores Anna Brugués Pujol
i Maria dels Angels Perxas Seras.
No assisteix la senyora Carmen Ríos Pérez.
A les vint hores i un minut, el President declara oberta
la sessió.
---- 1. S'aproven sense rectificacions les actes de les
sessions anteriors ordinàries dels dies 1 de febrer i 1 de
març de 2007 i extraordinàries dels dies 25 de gener i 12 de
març de 2007.
----2. Serveis municipals:
Es ratifica el decret del dia
19 de març de 2007 pel qual es va aprovar la renovació del
contracte d’arrendament de la nau 23 del Polígon Industrial
l’Aigüeta de Cabanes. La Presidència procedeix a la lectura
del decret següent el qual s’ACORDA de ratificar per
unanimitat:
“En data 10 d’abril de 1997 es va signar el contracte
d’arrendament de la nau 23 del Polígon Industrial L’Aigüeta
de Cabanes, per un termini inicial de 5 anys prorrogables a
partir del venciment de dit termini d’any en any. L’actual
termini finalitza, per tant, el dia 10 d’abril de 2007. El
darrer rebut tenia un import de 1034,21 euros més 79,31 de
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quota de serveis, més IVA. La propietat ha presentat una
proposta de contracte amb un termini inicial de 5 anys i un
preu de 1.600 euros mensuals, el preu actual era de 1.034,21
euros. Vist que és necessari continuar disposant d’aquest
local, que és molt idoni per la seva situació i superfície i
vist que es considera raonable el preu sol·licitat, aquesta
Alcaldia-Presidència, HA RESOLT: 1er.- Aprovar la renovació
del contracte d’arrendament de la nau 23 del Polígon
Industrial L’Aigüeta de Cabanes, que s’usa com a magatzem de
l’Àrea de Promoció i del que és arrendadora Edificis de
l’Empordà, S.A, d’acord amb el contracte annex, i aprovar la
despesa per un import de 1.600 euros mensuals, més una quota
de serveis del polígon de 101,39 euros, més IVA. La previsió
de repercussió mensual de l’IBI és de 101,39 euros/mes. 2on.Sotmetre el present Decret a ratificació en el proper Ple
Municipal.”
----3. Assistència social:
Es ratifica el decret del dia
22 de març de 2007 pel qual es va resoldre sol.licitar al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya la formalització d’un Conveni en
matèria d’Actuacions comunitàries i cíviques en l’àmbit de la
lliuta contra l’exclusió social. La Presidència procedeix a
la lectura del decret següent el qual s’ACORDA de ratificar
per unanimitat:
“Vist el Decret 480/2006, de 5 de desembre, de
reestructuració
del
Departament
de
Governació
i
Administracions
Públiques
de
la
Generalitat
de
Catalunya,(DOGC núm. 4776, de 7 de desembre de 2006); Vist
l'escrit, enregistrat d'entrada amb el núm. 5683 de data
19.3.2007, que presenta el Sr. Xavier Garriga Cuadras com a
Director General d'Acció Comunitària del Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, pel qual comunica que, d'acord amb el Decret a
dalt esmentat, la Direcció General d'Actuacions Comunitàries
i Cíviques del Departament de Benestar i Família ha quedat
adscrita al Departament de Governació i Administracions
Públiques; Vist que l'annex núm. 9 (Programa d'actuacions
comunitàries i cíviques en l'àmbit de la lluita contra
l'exclusió social)del conveni 2005-2008, que fou aprovat per
acord del Ple Municipal en sessió de data 1.12.2005, per a la
cooperació interadministrativa entre el Departament de
Benestar i Família i l'Ajuntament de Figueres, en matèria de
serveis socials i benestar i família, està gestionat per la
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Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques; Vist
que la Direcció General d'Acció Comunitària depèn del
Departament de Governació i Administracions Públiques i que
és necessari formalitzar un nou Conveni en l'àmbit de lluita
contra l'exclusió social amb el Departament de Governació i
Administracions Públiques; Vist que per Resolució d'aquesta
Alcaldia Presidència, de data 19.2.2007, que va ser
ratificada pel Ple Municipal en sessió de data 1.3.2007, es
va sol.licitar la formalització, per a l'exercici 2007, de
subvencions de protocols addicionals al conveni subscrit
l'any 2005 entre el Departament de Benestar i Família i
aquest Ajuntament, en matèria de serveis socials i benestar i
família,
aquesta
Alcaldia
Presidència
HA
RESOLT:
1.
Sol.licitar al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya la formalització
d'un Conveni, entre aquest Departament i l'Ajuntament de
Figueres, en matèria d'Actuacions comunitàries i cíviques en
l'àmbit de la lluita contra l'exclusió social, per a
l'exercici 2007. 2. Traslladar aquest acord al Departament
d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
3. Que es ratifiqui aquest acord en la pròxima sessió que
celebri el Ple Municipal.”
---- Durant la lectura del decret anterior, a les vint hores
i quatre minuts, compareix la senyora Ríos Pérez que
s’incorpora a la sessió.
----4. Serveis municipals: Es ratifica l’acord de la Junta de
Govern Local del dia 26 de març de 2007 pel qual es va
aprovar el document titulat “Convenio de colaboración para la
prestación de servicios postales y telegráficos entre la
sociedad estatal “Correos y Telégrafos, S.A.” y l’Ajuntament
de Figueres.” La Presidència procedeix a la lectura de
l’acord de la Junta de Govern següent el qual s’ACORDA de
ratificar per unanimitat:
“L’Ajuntament té subscrit un conveni de prestació de
serveis
postals
amb
la
societat
estatal
Correus
i
Telègrafs,S.A, que suposa uns descomptes en el servei.
Enguany s’ha presentat el nou conveni a subscriure, que
incorpora uns descomptes diferents. Vist l’article 58 de la
Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures, que preveu la
concertació de convenis per part de les administracions
públiques amb dita societat, remetent-se a allò previst a
l’article 3 del Text Refòs de la Llei de Contractes de les
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Administracions Públiques, aprovat per R.D.2/2000, de 16 de
juny, el regidor delegat de Seguretat, Convivència i
Administració proposa que la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords
següents: 1er.- Aprovar el document annex titulat “Convenio
de colaboración para la prestación de servicios postales y
telegráficos entre la sociedad estatal “Correos y Telégrafos,
S.A” y l’Ajuntament de Figueres”. 2on.- Sotmetre el present
document a la ratificació del proper Ple Municipal que tingui
lloc. 3er.- Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi
els actes i gestions que calguin perquè s’executin els acords
anteriors.”
----5. Personal: Es ratifica el decret del dia 26 de març de
2007 pel qual es va aprovar l’establiment d’un conveni
individualitzat de pràctiques amb la Universitat de Girona
per acollir una estudianta de Publicitat i relacions
públiques. La Presidència procedeix a la lectura del decret
següent el qual s’ACORDA de ratificar per unanimitat:
“Vist que la Universitat de Girona ha proposat
l'estudianta de Publicitat i Relacions Públiques, Géraldine
Ferrer Marty, per realitzar les pràctiques laborals del seu
treball de final de carrera, dins del programa de cooperació
educativa Universitat-Empresa-Institució. Vist que d'acord
amb les converses efectuades, el Sr. Alfons Gumbau Masó, Cap
del Gabinet de l'Alcaldia, serà qui farà el seguiment com a
tutor per part de l'empresa; Vist que l'Ajuntament de
Figueres està interessat a col.laborar en el programa de
cooperació
educativa
Universitat-Empresa-Institució
facilitant a estudiants la realització de pràctiques a les
seves dependències, aquesta Alcaldia Presidència HA RESOLT:
1r. Aprovar l'establiment del conveni individualitzat de
pràctiques entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de
Figueres, per tal d'acollir l'estudianta de Publicitat i
relacions públiques de l'Escola Universitària de Ciències de
la Comunicació, Géraldine Ferrer Marty, del 29 de març al 31
de juliol de 2007, amb un total de 343 hores de dedicació
donant suport a l'àrea de protocol i comunicació de
l'alcaldia. 2n. Sotmetre el present acord a la ratificació
del Ple municipal.”
----6. Edificis municipals:
El Ple de l’Ajuntament es dona
per assabentat
del decret del dia 27 de març de 2007 pel
qual es va autoritzar l’adquisició de lleixes per a la
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documentació de l’arxiu municipal. La Presidència en fa
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat,
donar-se per assabentat del decret següent:
“El dia 6 de març actual l'arxiu municipal de Figueres
va patir un incident al trencar-se una canonada de conducció
d'aigua i va afectar part de la documentació emmagatzemada. A
conseqüència d'aquest fet l'arxiu municipal fou traslladat a
unes altres dependències municipals i per a la nova ubicació
és necessària l'adquisició urgent de lleixes per a la
documentació, per un import total de 14.438'08 euros. És per
tot això que aquesta Alcaldia-Presidència DECRETA: 1er.Autoritzar l'adquisició de lleixes per a la documentació de
l'arxiu municipa, per un import de 14.438'08 euros, amb
càrrec al romanent de tresoreria de l'any 2006. 2on.- Donar
compte d'aquest decret de l'alcaldia al Ple de l'ajuntament.”
----7. Personal: Es ratifica el decret del dia 29 de març de
2007 pel qual es va aprovar un conveni de col.laboració amb
la Universitat de Girona per a la realització de pràctiques
d’unes alumnes a l’oficina de Turisme. La Presidència
procedeix a la lectura del decret següent el qual s’ACORDA de
ratificar per unanimitat:
“Vist que l'Oficina de Turisme reforçarà el servei i
obrirà els festius durant la setmana Santa, concretament del
2 al 9 d'abril de 2007. Vist que des de fa anys s'esta
col.laborant amb l'escola de Turisme de la Universitat de
Girona en el sentit de disposar de personal per a cobrir les
necessitats de l'Oficina de Turisme, amb uns resultats
satisfactoris. Atès el conveni de col.laboració entre la
Universitat de Girona i l'Ajuntament de Figueres, per a la
realització de pràctiques de les alumnes Marta Padilla Gómez
i Meritxell Modolell Alberch, en l'Oficina de Turisme. Vist
que cal tramitar el present expedient pel tràmit d'urgència,
ja que el servei de reforç de l'Oficina de Turisme comença el
dia 2 d'abril de 2007, és per això que l'Alcaldia-Presidència
Resol: 1r. Aprovar el conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament de Figueres i la Universitat de Girona per a la
realització de pràctiques de les alumnes Marta Padilla Gómez
i Meritxell Modolell Alberch, en l'oficina de turisme del 2
al 9 d'abril, ambdós inclosos. 2n. Autoritzar la despesa de
560 (cinc-cents seixanta) euros, en concepte de pràctiques de
les alumnes Marta Padilla Gómez i Meritxell Modolell Alberch,
a l'Oficina de Turisme del 2 al 9 d'abril de 2007. 3r.
Sotmetre aquest Decret a ratificació del Ple Municipal.”
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----8.
Ajuntament: Es canvia la data de la sessió
ordinària del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de maig
de 2007. El senyor Casellas Borrell procedeix a la lectura
del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per
unanimitat:
“El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 17 de
juliol de 2003, va disposar fixar en una mensual el nombre de
sessions plenàries ordinàries i va acordar que es faria el
primer dijous de cada mes a les vint hores, en primera
convocatòria. La sessió ordinària corresponent al mes de maig
de 2007 s'hauria de fer el dia 3 de maig. La concurrència de
dies festius en aquestes dates podria impedir l’assistència
d’algun regidor, per la qual cosa es considera adequat
endarrerir la sessió en primera convocatòria del Ple
corresponent al mes de maig de 2007 per a les vint hores del
dia 10 de maig de 2007. Així es respecta substancialment la
periodicitat mensual fixada per l’acord plenari anteriorment
esmentat per fer els Plens ordinaris i es produeix únicament
una variació formal quant al dia concret del Ple del mes de
maig. Per tot això, la Comissió Informativa General proposa
que s’adoptin els acords següents: 1r. Canviar la data de la
sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament corresponent al mes
de maig de 2007. 2n. Fixar com a dia i hora, en primera
convocatòria, de la sessió ordinària corresponent al mes de
maig de 2007 la del 10 de maig, a les vint hores. 3r. Si la
sessió s’hagués de fer en segona convocatòria, fixar com a
dia i hora per a la seva realització el dia 12 de maig de
2007, a les vint hores. 4rt. Autoritzar l’AlcaldiaPresidència perquè realitzi els actes i les gestions que
calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
----9. Cultura: S’aprova un conveni de col.laboració amb la
Fundació Pere Padrosa Puignau-Margarita Pierre Mallol per a
la difusió i promoció del Museu de la Tècnica de l’Empordà.
La senyora Pineda Llauró procedeix a la lectura del dictamen
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“El Museu de la Tècnica de l'Empordà creat, promogut i
gestionat per la Fundació Pere Padrosa Puignau-Margarita
Pierre Mallol, és un dels equipaments culturals privats de la
ciutat que s'ha convertit, des de la seva creació, en un dels
agents culturals més actius per l'especial dedicació a
l'àmbit de la cultura en les seves vessants científica i
tecnològica. Atès que l'Ajuntament de Figueres considera molt
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interessant la tasca que duu a terme el Museu de la Tècnica
de l'Empordà i per tal de col.laborar amb el seu funcionament
actual i ajudar al creixement de l'exposició fixe i el
programa d'activitats, i atès que el millor sistema és
establir un conveni de col.laboració plurianual, la Comissió
Informativa
de
Serveis
Generals
proposa
al
Ple
de
l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 1r. Aprovar un
conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i la
Fundació Pere Padrosa Puignau-Margarita Pierre Mallol per la
difusió i promoció del Museu de la Tècnica de l'Empordà. 2n.
Facultar l'Alcaldia-Presidència per a la realització de tants
actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords
anteriors.”
----10.
Edificis municipals: S’acorda resoldre un conveni
amb Telefònica Móbiles, SA i s’aprova un conveni amb la
Parròquia de Sant Pere. El senyor Pujulà Comajuan procedeix a
la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar
per unanimitat:
“Vist que per part del Ple de l'Ajuntament de Figueres,
en sessió del dia 29 de desembre de 2005, va aprovar la firma
amb TELEFÓNICA MÓBILES ESPAÑA, S.A. d'un contracte pel qual
el propi Ajuntament cedia l'ús de l'espai situal al terrat de
l'edifici de la plaça de l'Ajuntament amb la finalitat
d'instal.lar equips de telecomunicacions, així com els seus
propis elementes accessoris. Vist que amb posterioritat,
l'Ajuntament de Figueres s'ha posat en contacte amb la
Parròquia de Sant Pere i la companyia mercantil TELEFÓNICA
MÓBILES ESPAÑA, donat que la Parròquia disposa d'espai
suficient i idoni per la corresponent cessió i instal.alció
dels corresponents equips de telecomunicació, així com dels
seus accessoris. Vist que l'espai i ubicació trobat a la
Parròquia de Sant Pere resulta molt més idoni i adequat per
l'activitat equiparada a servei públic que desenvolupa la
companyia telefònica, és va veure la conveniència de
realitzar les negociacions oportunes per tal que la prèvia
relació jurídica constituida entre la companyia TELEFÓNICA
MÓBILES ESPAÑA i l' ajuntament de Figueres pogués constituïrse en realitat entre la mercantil i la Parròquia. Vist que
fruit de la mediació de l'Ajuntament de Figueres s'ha arribat
a un acord entre la mercantil TELEFÓNICA MÓBILES i la
Parròquia de Sant Pere pel que s'ha signat un conveni entre
les dues parts, és convenient establir una retribució per
aquesta mediació. Vist el conveni que entre ambdues parts
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s'ha arribat a establir, la Parròquia de Figueres es
compromet a un pagament únic de 42.500 euros, menys impostos,
si s'escau, a favor de l'Ajuntament de Figueres, que
correspon al 50 % del cànon pactat entre l'Ajuntament de
Figueres i l'empresa Telefónica Móbiles, pagament que
s'efectuarà en el termini de 30 dies comptadors des de la
concessió de la llicència d'obres municipal, i que obligarà a
rescindir l'anterior conveni subscrit entre la mercantil
telefónica i l'Ajuntament de Figueres, rescisió que per altra
banda és possible si hi ha mutu acord entre l'Ajuntament de
Figueres i la companyia telefónica. A la vegada és convenient
dir que l'Ajuntament de Figueres es compromet a destinar
aquesta aprotació econòmica al finançament de les obres de
millora de la Casa Consistorial donant prioritat a les
sortides d'emergència. Vist tot el que s'ha argumentat és
convenient adoptar els acords pertinents, per això la
Comissió Informativa General proposa a l'Ajuntament - Ple que
adopti els acords següents: 1. Resoldre de mutu acord el
Conveni existent entre la companyia TELEFÓNICA MÓBILES, S.A.
i l'Ajuntament de Figueres, aprovat pel Plenari en data de 29
de desembre de 2005, i firmat el 19 de gener del 2006,
procedint a notificar la voluntat de resolució mitjançant el
corresponent trasllat del present acord a Telefónica Móbiles,
S.A., entenent-se produïda la reolució tant en el cas que ho
manifesti de forma expressa, com si no hi ha pronunciamente
exprés transcorreguts 10 dies a comptar des del dia següent a
la recepció de l'acord. 2. Aprovar el Conveni establert entre
la PARRÒQUIA DE SANT PERE i l'Ajuntament de Figueres de data
16 de febrer del 2007, que s'adjunta per annex 1, i pel que
s'acorda que fruit de la mediació realitzada per l'Ajuntament
de Figueres, per la que s'ha aconseguit un acord entre
TELEFÓNICA MÓBILES i la mencionada PARRÒQUIA, aquesta última
es compromet a pagar a l'Ajuntament la quantitat de 42.500
euros com a pagament únic a a satisfer en el términi màxim de
30 dies a comptar des de la concessió de la llicència d'obres
municipal. 3. Determinar que l'anterior conveni només
s'entendrà aprovat si efectivament es produeix la resolució
del primer conveni establert entre la mercantil Telefónica
Móbiles i aquest Ajuntament. 4. Determinar que la resolució
del conveni mencionat comportará l'obligació de respectar,
per part de la mercantil Telefónica Móbiles S.A., el pacte
8.9 en el seu paràgraf segon en el sentit de retirar
l'Estació Base del carrer Perelada nº 65 en el plaç de sis
mesos d'entrar en servei la Estació Base que s'ubiqui a la
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Parròquia de Sant Pere. 5. Establir que l'Ajuntament de
Figueres es compromet a destinar aquesta aportació econòmica
al finançament de les obres de millora de la Casa
consistorial, donant prioritat a les sortides d'emergència.
6. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per la realització de
tants actes i gestions com calguin per la realització dels
anteriors acords.”
----11.
Policia urbana: S’acorda portar a terme un canvi de
denominació substituint el terme “Policia Local” pel de
“Guàrdia Urbana”. El senyor Casellas Borrell procedeix a la
lectura del dictamen següent:
“La Figueres de 1850 és una vila que té entre 8.021 i
10.370 habitants i un volum de conflictivitat convivencial i
de seguretat important que intenta solucionar amb la policia,
els carrabiners, els alcaldes de barri, els serenos, les
esporàdiques actuacions dels mossos i, des de fa pocs anys,
la Guàrdia Civil. La Guàrdia Urbana de Figueres es crea per
acord de Ple de 1 de juliol de 1870, quan es decideix
convocar dues places de guàrdies. La creixent urbanització de
la població, la necessitat de nous serveis en comunitats cada
vegada més grans i la mateixa inseguretat van fer sorgir els
primers sistemes de seguretat pública dependents dels
ajuntaments, davant de l'evident fracàs dels instruments de
seguretat principals del moment i que tenien dependència
estatal. Aquest procés està en íntima relació amb la pròpia i
accentuada construcció de l'estat liberal i amb la seva
realitat, més accidentada encara, en termes de seguretat
pública a mitjan segle XIX. Ben aviat els governs prendran la
decisió d'organitzar, malgrat la despesa econòmica que
comporta, els seus propis serveis locals de seguretat. En
aquest sentit, el cas de Figueres és paradigmàtic i, entre el
1850, moment en què es disposa de la primera forma policial
uniformada i organitzada que supera els tradicionals serenos
i els alcaldes de barri i que assegura la pau al terme
materialitzada en els guardes rurals, i el 1870, en què
s'aplica el mateix mecanisme a l'interior de la vila amb la
guàrdia municipal. Una vegada creat el Cos de la Guàrdia
Municipal segueix la seva vida institucional, utilitzant-se
la denominació de Guàrdia, que tot i diferents canvis socials
i estructurals es mantindrà inalterable fins el 1964. L'any
1952 es va promulgar un nou Reglament de Funcionaris
d'Administració Local, la qual cosa significa a l'Ajuntament
llargues discusions sobre els problemes que comportarà la
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seva aplicació. Pel que fa a la Seguretat pública aquest
Reglament dèia, en el seu article 252 que "La Guardia
Municipal constituirá en cada Ayuntamiento un solo cuerpo
bajo la denominación genérica de policía municipal, sin
perjuicio de las especialidades y denominaciones de urbana,
rural, nocturna, de tráfico y otras semejantes". A partir
d'aquest moment la denominació habitual és la de Policia
Municipal consagrada de forma definitiva el 1964 quan, en
ocasió d'aplicar l'article 7 de la Llei 20 de juliol de 1963,
sobre la regulació dels sous dels funcionaris públics, es
procedeix a la revisió de la plantilla de funcionaris
municipals, així com la seva publicació. No obstant, sempre
es deixa oberta la possibilitat de portar a terme un canvi de
denominació. Als inicis dels anys vuitanta, existia la
Guàrdia Urbana de Figueres; era el nom que s'havia adoptat,
també en aquella ocasió, per marcar diferències amb la vella
Policia Municipal, en un esforç per adaptar-se a uns nous
temps, a una nova manera de treballar i a una nova situació,
i sobretot a un canvi social i polític important derivat de
la promulgació i publicació de la Constitució Espanyola que
determinà el pas trancisional cap a una nova realitat de
policia, intentant aconseguir-ho, a casa nostra, mitjançant
una nova denominació i la creació d'una plaça de Cap que
havia de permetre conduïr aquell cos cap a una nova realitat.
Fins i tot el 25 de febrer de 1984 s'aprova per part del Ple
Municipal un Reglament en el que en l'apartat de sancions i
premis, article 55 del mencionat Reglament, es fa referència
a "(...)Les faltes comeses pels Guàrdies urbans en l'exercici
dels seus càrrecs (...)". Però què ens diu la normativa? Si
fem un repàs a la normativa vigent en aquesta matèria i
sobretot a la normativa especifica en la matèria cal dir que
l'article 2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les
policies locals, ens diu: "1 Les policies locals són
instituts armats de naturalesa civil amb estructura i
organització jerarquitzades.2 S'entén per "policies locals"
els cossos amb competències, funcions i serveis relatius a
policia i seguretat ciutadana que depenen dels municipis. 3
No obstant el que disposen els apartats 1 i 2, les policies
locals, per raons de tradició històrica, sempre que ho acordi
la corporació local respectiva, poden rebre també la
denominació específica de "policia municipal" o de "guàrdia
urbana"." De la redacció de l'article 2 es desprèn que sempre
que hi hagin raons històriques i sempre que ho acordi la
corporació local respectiva es pot arribar a utilitzar la
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denominació específica de "policia municipal" o de "guàrdia
urbana". És a dir, sempre es deixa oberta la possibilitat de
portar
a
terme
un
canvi
de
denominació
específica,
constituïnt-se tal possibilitat com acord del consistori que
és qui ha de portar a terme la valoració de la concurrència
de les raons històriques. La qüestió que sens planteja aquí
és que hem d'entendre per tradició història. No pot dir-se
que no sigui aquest un concepte d'aquells denominats de tipus
indeterminat, i que per tant ha de ser objecte d'una
interpretació que permeti determinar, si més no el més
objectivament possible, que realment concorren en el cas
concret una tradició història que justifica que es pugui
portar a terme el canvi mencionat. En aquest sentit el
Diccionari de la Reial Acadèmia ens defineix la tradició com
"Noticia de un hecho antiguo transmitida de este modo." i com
"Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por
transmisión de padres a hijos." El que és evident és que hi
ha certa tendència històrica en al utilització el terme
"Guàrdia" que justifica que en la data es pugui prendre
l'acord pertinent. Del informe que s'adjunta a l'expedient i
al que es fa remisió per la seva extensió, emès pel
Sotsinspector de la Guàrdia Urbana, Sr. Agustí Vehí i
Castelló, Doctor en Història per la Universitat Autònoma de
Barcelona, i de les argumentacions que s'han intentat
reflectir en el present informe, avui dictamen, conflueixen
dades més que suficients per arribar a parlar de antecedents
històrics que determinen una justificació efectiva per portar
a terme un canvi de denominació, i és que no podem deixar
d'observar que la denominació ha vingut utilitzant-se en el
temps, i tot i que la història ens apropa més aviat al terme
de guàrdia "municipal", la normativa ens condueix a
l'equivalent de guàrdia "urbana". "Obiter dicta", cal tenir
en compte que hi ha documentació suficient en l'arxiu
municipal que justifica l'ús o tradició història en el
funcionament
d'un
Registre
intern
de
documents
descentralitzat de la "Guàrdia Urbana" i un ús del terme
"Guàrdia Urbana" en les relacions interinstitucionals, a
principis dels anys 80, com a denominació usual del Cos en
les comunicacions entre els Jutjats i el propi Cos. Així per
exemple ens trobem: 1. Amb diferents informes emesos per
l'Ajuntament de Figueres, en concret per "Guàrdia Urbana"
relatiu a la col.locació d'un güal permanent que data de 8 de
febrer del 1.983. 2. Ens trobem també una carta enviada per,
en aquell moment, oficial en Cap de la Guàrdia Urbana, amb
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data de 1985. 3. Ens trobem també amb una notificació
expedida a un agent als efectes de que comparequi davant del
Jutjat de Primera Instància e Instrucció nº 1 de Figueres,
amb data de 6 de desembre de 1983. Notificacions que es
repeteixen amb posterioritat. 4. Tenim també diferents
notificacions internes que es dirigeixen al Cap de la Guàrdia
Urbana, així com informes interns dirigits a informar als
superiors inmediats que daten de 1982 en davant. 5.
Existeixen també escrits dirigits als Jutjats amb la
utilització de la denominació Guàrdia Urbana, també amb data
a partir de 1982.
De tot l'anterior, es desprèn de forma
clara un ús, no només interadministratiu, sinó també extern
de la utilització del terme "Guàrdia Urbana". A forma de
conclusió pot dir-se que tot i que la denominació que els
diferents governs de la ciutat han donat a la seva força de
policia, tant en la fundació inicial de 1872, com en la seva
refundació de 1924, és la de Guàrdia Municipal, i en el cas
de Figueres la denominació tradicional del cos de policia de
la ciutat és el de Guàrdia Municipal, el seu equivalent
actual als efectes d'adaptar-lo a les exigències de la Llei
de Policies Locals,
seria de Guàrdia Urbana, i ha estat
tradicional la utilitzación tant interadministrativa, com
externa del terme "Guàrdia Urbana". No podem oblidar tampoc
que per part del Jutjat Contenciós Administrtiu nº 1 de
Girona, en Sentència nº 263/2006 dictada el dia 1 de juny del
2006 es va decidir revocar una prèvia decisió del Plenari de
l'Ajuntament de Figueres per la que es pretenia portar a
terme el canvi de denominació, funamentant l'estimació en que
no s'havia justificat l'acord en base a raons històriques que
s'han d'acreditar a l'expedient. A tal efecte procedint a
donar compliment a la sentència mencionada es justifiquen
sufiencientment
les
raons
de
tradició
històrica
que
justifiquen el canvi. Vist que la utilització del terme de
Guàrdia té fonament històric i perduració en el temps, vist
l'informe emès pels Sotscap de la Guàrdia Urbana i vist el
que preveu la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals i vist l'informe emès pel Cap del Servei de Gestió i
Assessorament Jurídic i Econòmic,
la Comissió Informativa
General proposa al Ple de l'Ajuntament de Figueres l'adopció
dels seüents Acords: 1. Determinar la concurrència de raons
històriques suficients per portar a terme un canvi de
denominació en el sentit de substituïr el terme "Policia
Local" pel de "Guàrdia Urbana". 2. Acordar portar a terme un
canvi de denominació respecte a l'actual terme "Policia
12

Local" substituïnt-lo pel de "Guàrdia Urbana" de Figueres. 3.
Facultar a l'Alcaldia-Presidència per la realització de tants
actes i gestions com calguin per l'execució dels anteriors
acords.”
Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que en
l’anterior expedient el grup popular ja es va oposar al canvi
de nom; que creuen que en aquest nou expedient no queden
suficientment acreditades les raons de tradició històrica que
s’esmenten; que en l’extens informe que ha fet els Sotscap de
la Guàrdia Urbana es dedueix que sempre havia estat coneguda
per Guàrdia Municipal; que les equiparacions que es fan entre
Guàrdia Municipal i Guàrdia Urbana des del seu parer no són
conseqüents; que des del seu punt de vista el terme municipal
és més ampli que el terme urbà; que el terme municipal agafa
tot el municipi i el terme urbà agafa només la zona urbana;
que es parla de la banda municipal de música i no de la banda
urbana de musica o del teatre municipal i no del teatre urbà;
que si es vol agafar un nom hauria de ser Guàrdia Municipal o
Policia Local; que votaran en contra; que esperaran si hi ha
algun altre recurs o actuació per part dels membres que van
actuar en contra de l’anterior acord i que no queden prou
acreditades les raons de tradició històrica.
A continuació, després de la intervenció esmentada, se
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els
setze senyors següents: Armangué Ribas, Balada Ventura,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau
Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, Ayats Planagumà,
Canet Coma, Solé Soler, Bertran Soler, Besora Causadias,
Calvó Espigulé, Vila Vicente i Gratacós Agulló; i en contra,
els tres senyors següents: Casas Luís, Ríos Pérez i Municoy
Boniello.
----12. Turisme:
S’aprova el document titulat “Conveni
entre l’Ajuntament de Figueres i Comerç Figueres Associació
per a l’execució d’un Pla de Dinamització de la Ciutat en el
període 2007/2011”. La senyora Pineda Llauró procedeix a la
lectura del dictamen següent:
“Vista
la
voluntat
de
continuar
afavorint
la
dinamització del comerç integrat en el teixit urbà, en
l'àmbit d'actuació de Comerç Figueres Associació i en la
trasformació d'aquesta àrea en un centre comercial cívic de
lleure al servei dels ciutadans de Figueres. Vist que es
considera
que
la
dinamització
i
transformació
abans
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mencionada s'ha de portar a terme per mitjà de l'execució del
Pla de Dinamització Comercial del centre urbà de Figueres,
així com a través d'altres instruments concrets que per acord
de les parts implicades es puguin arribar a consensuar. Vist
que el Pla de Dinamització dissenyat és fonamental que
estigui recolzat per una promoció adequada de la ciutat és
convenient establir un conveni de col.laboració per a la
dinamització de la ciutat en el període del 2007/2011,
entenent aquesta dinamització en el sentit més ampli
possible, per tant, des de la dinamització comercial fins a
la seva promoció. Un Conveni en el que l'Ajuntament es
compromet a fer efectiu, abans del dia 31 d'abril del 2007,
el pagament de 42.000 euros, que corresponen i es justifiquen
amb les factures de les activitats dutes a terme l'any 2006,
i que Comerç de Figueres ha presentat amb anterioritat, i
així mateix l'Ajuntament de Figueres assumeix el deute
pendent de Comerç de Figueres Associació per un import de
21.636,44 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries
del 2007 (07.03.6200.22606 i 07.03.6201.22606), qudant les
llums dalinianes en propietat municipal i per tant incloentse en l'inventari municipal. Vist que l'Ajuntament de
Figueres col.labora amb el Pla de Dinamització de la ciutat i
es compromet a aportar a Comerç Figueres Associació la
quantitat de 55.000 euros anuals durant el període 2008/2011,
més l'increment de l'IPC anual corresponent, per tal que
Comerç Figueres Associació pugui dur a terme les accions
previstes en el seu Pla de Dinamització i vist que dins del
conjunt d'accions previstes Comerç Figueres Associació
polaritzarà el tema de l'aparcament gratuït, la targeta de
fidelització, la revista CF i la il.luminació daliniana de la
ciutat. Vist tot el que s'ha manifestat és convenient adoptar
els acords pertinents, per això la Comissió Informativa
General proposa a l'Ajuntament - Ple que adopti els acords
següents: 1. Aprovar el Conveni que s'adjunta per annex i que
porta per títol "Conveni entre l'Ajuntament de Figueres i
Comerç Figueres Associació per a l'execució d'un Pla de
Dinamització de la Ciutat en el període 2007/2011". 2.
Facultar a l'Alcaldia-Presidència per la realització de tants
actes i gestions com calguin per la realització dels
anteriors acords i als efectes de desenvolupar i donar
compliment a tots i cadascun de les estipulacions contingudes
en el conveni que s'aprova.”
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís
que diu que reconeix la tasca que Comerç Figueres fa a la
14

ciutat; que estan d’acord en què s’ha de fer un conveni, però
que en l’expedient hi ha un informe de l’Interventor
Municipal que conclueix que el conveni no s’ajusta a la Llei
30/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; que
incompleix l’article 165.3 del Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i que no s’ajusta a la
normativa legal vigent; que davant d’un informe negatiu d’un
dels tècnics municipals no volen incòrrer en possibles
responsabilitats; que votaran en contra; que demanaran que el
conveni es torni estudiar i que se n’expedeixi un altre que
compleixi la normativa vigent.
Seguidament, després de la intervenció esmentada, se
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els
setze senyors següents: Armangué Ribas, Balada Ventura,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau
Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, Ayats Planagumà,
Canet Coma, Solé Soler, Bertran Soler, Besora Causadias,
Calvó Espigulé, Vila Vicente i Gratacós Agulló; i en contra,
els tres senyors següents: Casas Luís, Ríos Pérez i Municoy
Boniello.
----13. Exaccions municipals: Es
declaren
les
obres
d’ampliació i reforma de l’Hospital de Figueres com
d’especial interès o utilitat municipal i es concedeix una
bonificació de la quota de l’impost sobre construccions,
instal.lacions i obres. El senyor Macau Oliva procedeix a la
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per
unanimitat:
“La Junta de Govern Local per acord del dia 19 de març
actual va concedir a la Fundació privada Salut Empordà
llicència municipal d'obres per a ampliar i reformar
l'Hospital de Figueres a la Ronda Rector Aroles s/n de
Figueres, considerant-se les obres com d'especial interés o
utilitat municipal d'acord amb el que disposa l'article
103.2a) del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals. Atès que l'article 4.7 de l'Ordenança Fiscal General
de Gestió, Inspecció i Recaptació estableix que gaudiran
d'una bonificació del 95 % de la quota de l'impost sobre
construccions, instal.lacions i obres, quan gravin aquelles
construccions que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històrico-artístiques, de foment de l'ocupació o
que contemplin l'ús d'energies alternatives que justifiquin
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aquesta declaració. És per tot això que la Comissió
informativa general proposa a l'Ajuntament en Ple d'adopció
dels acords següents: 1.Declarar les obres d'ampliació i
reforma de l'Hospital de Figueres a la Ronda Rector Aroles
s/n, propietat de la Fundació privada Salut Empordà, com
d'especial interés o utilitat municipal d'acord amb el que
disposa l'article 103.2a)del text refòs de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals. 2.Concedir una bonificació del 95% de
la quota de l'impost sobre construccions, instal.lacions i
obres per les obres d'ampliació i reforma de l'Hospital de
Figueres a la Ronda Rector Aroles, s/n, propietat de la
Fundació privada Salut Empordà de conformitat amb el que
disposa l'article 4.7 de l'Ordenança Fiscal General de
Gestió,
Inspecció
i
Recaptació.
3.Facultar
l'Alcaldia
presidència per a l'adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l'execució dels acords anteriors.”
----14. Serveis municipals:
S’aproven els plans de gestió
per a la prestació dels serveis municipals de manteniment de
l’enllumenat públic, de deixalleria, de manteniment integral
de jardineria, de neteja viària i de recollida d’escombraries
a l’any 2007. El senyor Pujulà Comajuan procedeix a la
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per
unanimitat:
“Vista
la
presentació
per
la
Societat
mercantil
d'economia mixta Fisersa Ecoserveis S.A. dels Plans de gestió
per la prestació dels serveis municipals de manteniment de
l'enllumenat públic, de deixalleria, de manteniment integral
de jardineria, de neteja viària i de recollida d'escombraries
corresponents
a
l'any
2007,
aprovat
pel
Consell
d'administració de la citada empresa en sessió de data 1 de
desembre de 2006, per la seva revisió i aprovació per
l'Ajuntament, dels quals se n'han retirat els crèdits
sindicals a instàncies d'aquest Ajuntament, segons dossier
annex a aquest dictamen; Vist l'informe de l'interventor
municipal emès en data 16 de març de 2007, que consta a
l'expedient; Vist l'informe tècnic emès en data 28 de març de
2007, que consta a l'expedient; Per l'anterior i atès el que
disposa l’article 156.d) del Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques que va ser
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i
l’article 182 del Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques que va ser aprovat pel Reial
Decret
1098/2001,
de
12
d’octubre,
aquesta
Comissió
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Informativa General proposa que l’Ajuntament Ple adopti els
acords següents: 1.- Aprovar els plans de gestió per a la
prestació
dels
serveis
municipals
de
manteniment
de
l’enllumenat públic, de deixalleria, de manteniment integral
de jardineria, de neteja viària i de recollida d’escombraries
corresponents a l’any 2007, adjunts al dossier annex a aquest
dictamen.
2.- Facultar a l'Alcaldia Presidència per dur a
terme tants actes i gestions com calguin per l'execució dels
acords anteriors.”
----15. Urbanisme: S’aprova el “Text refòs de la normativa
del Pla Especial de la Unitat d’actuació de l’illa compresa
entre la Ronda Barcelona i el carrer Dama d’Aragó”. El senyor
Balada Ventura procedeix a la lectura del dictamen següent el
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“En data 17 de juny del 2005, DOGC núm. 4.408, es
publica el “Text refós de les Normes Urbanístiques del Pla
general d’Ordenació Urbana de Figueres, març 2005”, aprovat
pel Ple municipal en data 4 d’abril del 2005, i conformat per
la Comissió Territorial d’Urbanisme en la sessió de data 27
d’abril del 2005. Des de llavors, i a fi de fer efectiva la
disposició transitòria vuitena del DL 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme, l’àrea de planejament i espai públic ha estat
treballant en la publicació de la normativa del planejament
derivat i en
l’el.laboració de diversos Text Refós de
planejament derivat. El present document refós denominat
“Text refós de la normativa del Pla Especial de la Unitat
d’actuació de l’Illa compresa entre la Ronda Barcelona i el
carrer Dama d’Aragó” compren la normativa refosa del Pla
Especial de la Unitat d’actuació de l’Illa compresa entre la
Ronda de Barcelona i el carrer Dama d’Aragó (Exp. 90.0)
(Aprovació definitiva en data 16 de desembre de 1999.
Publicació DOGC acord d’aprovació definitiva 16 d’octubre de
2000) i del Text refós de la Modificació del Pla Especial de
la Unitat d’actuació de l’Illa compresa entre la Ronda
Barcelona i el carrer Dama d’Aragó (Exp. 161/01) (Aprovació
definitiva 1 d’octubre de 1997. Publicació DOGC acord
d’aprovació definitiva 9 de desembre de 1997). Per l’anterior
i vist el que disposa la disposició transitòria vuitena del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’Urbanisme; Atès
l’establert al
Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
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i
el que disposa la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del govern local, que modifica
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, la Comissió Informativa General proposa a
l’ajuntament ple l’adopció dels acords següents: Primer.Aprovar el “Text refós de la normativa del Pla Especial de la
Unitat d’actuació de l’Illa compresa entre la Ronda Barcelona
i el carrer Dama d’Aragó”, que s’adjunta. Segon.- Trametre
el “Text refós de la normativa del Pla Especial de la Unitat
d’actuació de l’Illa compresa entre la Ronda Barcelona i el
carrer Dama d’Aragó” a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona, per a que siguin verificats. Tercer.- Instar a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona la publicació del
“Text refós de la normativa del Pla Especial de la Unitat
d’actuació de l’Illa compresa entre la Ronda Barcelona i el
carrer Dama d’Aragó”, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. Quart.- Facultar l’alcaldia presidència per a
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors.”
Seguidament, fa ús de la paraula la Presidència que diu
que decideix canviar l’ordre de tractament dels punts 15 al
21 de l’ordre del dia de tal forma que l’ordre sigui el
següent 17, 18, 19, 20, 21 i 16
----17. Urbanisme: S’aprova el “Text refòs de la normativa
del Pla Especial d’Ordenació Les Hortes (carrers Soler, Serra
i Carretera N-260)”. El senyor Balada Ventura procedeix a la
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per
unanimitat:
“En data 17 de juny del 2005, DOGC núm. 4.408, es
publica el “Text refós de les Normes Urbanístiques del Pla
general d’Ordenació Urbana de Figueres, març 2005”, aprovat
pel Ple municipal en data 4 d’abril del 2005, i conformat per
la Comissió Territorial d’Urbanisme en la sessió de data 27
d’abril del 2005. Des de llavors, i a fi de fer efectiva la
disposició transitòria vuitena del DL 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme, l’àrea de planejament i espai públic ha estat
treballant en la publicació de la normativa del planejament
derivat i en
l’el.laboració de diversos Text Refós de
planejament derivat. El present document refós denominat
“Text refós de la normativa del Pla Especial d’Ordenació Les
Hortes (carrers soler, serra i carretera N-260)” compren la
normativa refosa del Text refós del Pla Especial de reforma
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interior Les Hortes corresponent a la Unitat d’actuació
definida pels carrers Soler, Serra i carretera N-260 (Exp.
2.0) (Aprovació definitiva 28 d’octubre de 1992. Publicació
DOGC acord d’aprovació definitiva 4 de desembre de 1992) i de
la Modificació del Pla Especial de reforma interior Les
Hortes corresponent a la Unitat d’actuació definida pels
carrers Soler, Serra i carretera N-260 (Exp. 2.1) (Aprovació
definitiva 23 de març de 1994. Publicació DOGC acord
d’aprovació definitiva 14 de desembre de 1994). Per
l’anterior i vist el que disposa la disposició transitòria
vuitena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme; Atès
l’establert al Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril i
el que disposa la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local,
que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, la Comissió Informativa General
proposa a l’ajuntament ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar el “Text refós de la normativa del Pla
Especial d’Ordenació Les Hortes (carrers soler, serra i
carretera N-260)”, que s’adjunta. Segon.- Trametre “Text
refós de la normativa del Pla Especial d’Ordenació Les Hortes
(carrers soler, serra i carretera N-260)” a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona, per a que siguin
verificats. Tercer.- Instar a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona la publicació del “Text refós de la
normativa del Pla Especial d’Ordenació Les Hortes (carrers
soler, serra i carretera N-260)”, en el Diari Oficial de la
Generalitat
de
Catalunya.
Quart.Facultar
l’alcaldia
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
----18. Urbanisme: S’aprova el “Text refòs de la normativa
del Pla Especial Galligans Oest”. El senyor Balada Ventura
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA
d’aprovar per unanimitat:
“En data 17 de juny del 2005, DOGC núm. 4.408, es
publica el “Text refós de les Normes Urbanístiques del Pla
general d’Ordenació Urbana de Figueres, març 2005”, aprovat
pel Ple municipal en data 4 d’abril del 2005, i conformat per
la Comissió Territorial d’Urbanisme en la sessió de data 27
d’abril del 2005. Des de llavors, i a fi de fer efectiva la
disposició transitòria vuitena del DL 1/2005, de 26 de
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juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme, l’àrea de planejament i espai públic ha estat
treballant en la publicació de la normativa del planejament
derivat i en
l’el.laboració de diversos Text Refós de
planejament derivat. El present document refós denominat
“Text refós de la normativa del Pla Especial Galligans Oest”
compren la normativa refosa del Pla Especial Galligants Oest
(Exp. 44.1) (Aprovació definitiva en data 27 d’abril de 1994.
Publicació DOGC acord d’aprovació definitiva 2 de desembre de
1994), de la Modificació del Pla Especial Galligans Oest
(Exp. 44.4) (Aprovació definitiva 29 de gener de 1997.
Publicació DOGC acord d’aprovació definitiva 25 d’octubre de
1999) i de la Modificació puntual del Pla especial del sector
“Galligans
Oest”
de
Figueres
(Exp.
3/02)
(Aprovació
definitiva 28 de maig del 2002. Publicació DOGC d’aprovació
definitiva 5 de setembre de 2002). Per l’anterior i vist el
que disposa la disposició transitòria vuitena del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme; Atès l’establert al Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i el que disposa
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local, que modifica la Llei 7/1985
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la
Comissió Informativa General proposa a l’ajuntament ple
l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar el “Text
refós de la normativa del Pla Especial Galligans Oest”, que
s’adjunta. Segon.- Trametre el “Text refós de la normativa
del Pla Especial Galligans Oest” a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, per a que siguin verificats. Tercer.Instar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona la
publicació del “Text refós de la normativa del Pla Especial
Galligans Oest”, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Quart.- Facultar l’alcaldia presidència per a
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors.”
----19. Urbanisme: S’aprova el “Text refòs de la normativa
del Pla Parcial Sant Isidre”. El senyor Balada Ventura
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA
d’aprovar per unanimitat:
“En data 17 de juny del 2005, DOGC núm. 4.408, es
publica el “Text refós de les Normes Urbanístiques del Pla
general d’Ordenació Urbana de Figueres, març 2005”, aprovat
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pel Ple municipal en data 4 d’abril del 2005, i conformat per
la Comissió Territorial d’Urbanisme en la sessió de data 27
d’abril del 2005. Des de llavors, i a fi de fer efectiva la
disposició transitòria vuitena del DL 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme, l’àrea de planejament i espai públic ha estat
treballant en la publicació de la normativa del planejament
derivat i en
l’el.laboració de diversos Text Refós de
planejament derivat. El present document refós denominat
“Text refós de la normativa del Pla Parcial Sant Isidre”
compren la normativa refosa del Text refós del Pla parcial
d’ordenació Sant Isidre (Exp. 23.0) (Aprovació definitiva 11
de juliol de 1991. Publicació DOGC acord d’aprovació
definitiva 29 de març de 1995), de la Modificació del Pla
parcial Sant Isidre (Exp. 23.1) (Aprovació definitiva 11 de
juny de 1997. Publicació DOGC acord d’aprovació definitiva 9
de setembre de 1997), i de la Modificació puntual d’usos en
parcel·la comercial (Exp. 23.1c) (Aprovació definitiva 21
d’abril de 1999. Publicació DOGC acord d’aprovació definitiva
8 de juliol de 1999) Per l’anterior i vist el que disposa la
disposició transitòria vuitena del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme; Atès
l’establert al Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i
el que disposa la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització
del govern local, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, la Comissió
Informativa General proposa a l’ajuntament ple l’adopció dels
acords següents: Primer.- Aprovar el “Text refós de la
normativa del Pla Parcial Sant Isidre”,
que s’adjunta.
Segon.- Trametre el “Text refós de la normativa del Pla
Parcial Sant Isidre”
a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona, per a que siguin verificats. Tercer.- Instar a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona la publicació del
“Text refós de la normativa del Pla Parcial Sant Isidre”, en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Quart.Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors.”
----20. Urbanisme: S’aprova el “Text refòs de la normativa
del Pla Parcial d’Ordenació del sector Recinte Firal”. El
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senyor Balada Ventura procedeix a la lectura del dictamen
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“En data 17 de juny del 2005, DOGC núm. 4.408, es
publica el “Text refós de les Normes Urbanístiques del Pla
general d’Ordenació Urbana de Figueres, març 2005”, aprovat
pel Ple municipal en data 4 d’abril del 2005, i conformat per
la Comissió Territorial d’Urbanisme en la sessió de data 27
d’abril del 2005. Des de llavors, i a fi de fer efectiva la
disposició transitòria vuitena del DL 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme, l’àrea de planejament i espai públic ha estat
treballant en la publicació de la normativa del planejament
derivat i en
l’el.laboració de diversos Text Refós de
planejament derivat. El present document refós denominat
“Text refós de la normativa del Pla Parcial d’Ordenació del
sector “Recinte Firal” compren la normativa refosa del Pla
Parcial del sector “Recinte Firal” (Exp. A34) (Aprovació
definitiva en data 24 d’octubre de 1990. Publicació DOGC
acord d’aprovació definitiva 26 de novembre de 1990) i de la
Modificació del Pla Parcial del sector “recinte Firal” (Exp.
36.6) (Aprovació definitiva 22 d’octubre de 1997. Publicació
DOGC acord d’aprovació definitiva 14 de gener de 1998). Per
l’anterior i vist el que disposa la disposició transitòria
vuitena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme; Atès
l’establert al Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril i
el que disposa la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local,
que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, la Comissió Informativa General
proposa a l’ajuntament ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar el “Text refós de la normativa del Pla
Parcial
d’Ordenació
del
sector
“Recinte
Firal”,
que
s’adjunta. Segon.- Trametre el “Text refós de la normativa
del Pla Parcial d’Ordenació del sector “Recinte Firal” a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a que siguin
verificats. Tercer.- Instar a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona la publicació del “Text refós de la
normativa del Pla Parcial d’Ordenació del sector “Recinte
Firal”, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de
tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels
acords anteriors.”
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----21. Urbanisme: S’aprova el text refòs de la modificació
puntual del pla general en l’àmbit del pla parcial del sector
Olivar Gran. El senyor Balada Ventura procedeix a la lectura
del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per
unanimitat:
“La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió
de 27 de novembre de 2006, va emetre informe sobre la
modificació puntual del pla general en l’àmbit del pla
parcial del sector Olivar Gran, promoguda per l’Ajuntament,
indica que caldrà presentar un text refós, incorporant, als
efectes del que preveu l’article 95 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, el següent: a) garantir el
manteniment de la superfície i la funcionalitat del sistema
d’equipament esportiu. b) incorporar les prescripcions de
l’Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 17 de novembre
de 2006. c) establir la normativa articulada aplicable a
aquesta modificació puntual. S’ha elaborat el text refós que
incorpora aquests requisits, en especial, pel que fa a la
justificació de la funcionalitat de l’equipament esportiu,
que es veu reforçada i ampliada amb l’equipament confrontant
del
sector
urbanitzable
de
l’Hotel
Ronda,
així
com
l’establiment de la delimitació de l’àrea edificable de la
finca destinada a l’equipament escolar, d’acord amb les
indicacions de l’Informe de l’ACA, de 17 de novembre de 2006.
Per tot això, i 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, i el que
disposa el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la Comissió
Informativa General proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels
acords següents:
1r.Aprovar el text refós de la
modificació puntual del pla general en l’àmbit del pla
parcial del sector Olivar Gran, promoguda per l’Ajuntament de
Figueres. 2n.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, instant que promogui l’aprovació
definitiva del text refòs d’aquesta modificació puntual i la
publicació
de
la
normativa
articulada.
3r.Trametre
certificació administrativa dels acords adoptats en la
tramitació de l’expedient 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
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Catalunya.
4rt.- Facultar l’Alcaldia presidència
l’adopció de tants actes i gestions com calguin
l’execució dels acords anteriors.”

per
per

a
a

----16. Urbanisme: S’aprova provisionalment la modificació
del Pla Parcial del sector Rec Susanna. El senyor Balada
Ventura procedeix a la lectura del dictamen següent el qual
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“La Junta de Govern Local, en sessió de 18 de desembre
de 2006, va aprovar inicialment la modificació d’alguns
paràmetres
del
Pla
Parcial
del
sector
Rec
Susanna.
L’aprovació definitiva d’aquest pla parcial i la seva
normativa van ser publicades al DOGC del dia 2 de març de
2004. Aquesta modificació d’aquest pla parcial, es relaciona
i resulta viable, d’acord amb la modificació puntual de del
pla general referent al contingut dels articles 12, 12 bis,
13, 14 i 17 de la normativa de la normativa del programa
d’actuació urbanística i 34 de la normativa urbanística del
Pla General, modificació que va ser aprovada inicialment per
l’Ajuntament Ple en sessió de l’11 de desembre de 2006 i amb
caràcter provisional, en sessió plenària del dia 1 de març
d’enguany. Aquesta modificació del pla parcial té com a
objectius ajustar la distància als límits de finca i vials i
establir l’alçada reguladora màxima de l’edificació en 18,30
m, corresponent a Planta Baixa, 4 plantes pis i planta àtic
enretirada 3 metres de la línia de façana. Aquest expedient
de modificació del pla parcial, s’ha exposat al públic i
notificat als interessats, i no s’han formulat al·legacions
de
cap
tipus.
Vists
l’informe
tècnic
i
jurídic,
respectivament, de data 12 i 14 de desembre de 2006, 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, i el que disposa el
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, la Comissió Informativa
General proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords
següents: 1r.Aprovar provisionalment la modificació del
Pla Parcial del sector Rec Susanna, a iniciativa de la Junta
de Compensació d’aquest sector i redactada per l’arquitecte
Xavier Perxas del Cerro. 2n.- Trametre l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, instant la seva
aprovació definitiva. 3r.- Facultar l’Alcaldia presidència
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per a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors.”
----22.
Ensenyament: S’informa favorablement la denominació
com a Centre d’Educació Infantil i Primària “Carme Guash
Darné” al centre situat al carrer Josep Maria de Sagarra,
s/núm. La senyora Ayats Planagumà procedeix a la lectura del
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“La presidenta del Consell Escolar del Centre d’Educació
d’Infantil i Primària “Nou”, situat al carrer Josep Maria de
Sagarra, s/núm. ha tramés l’escrit registrat d’entrada el dia
27 de març de 2007 amb el número 6271 mitjançant el qual
notifica que en la sessió del Consell Escolar del centre
esmentat realitzada el dia 5 de març de 2007 es va acordar
proposar com a denominació específica del centre el de Centre
d’Educació Infantil i Primària “Carme Guash Darné”. Vist el
que disposa l’article 6 del Decret de la Generalitat de
Catalunya 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament
Orgànic
dels
centres
docents
públics
que
imparteixin educació infantil i primària, la Comissió
Informativa
General
proposa
que
s’adoptin
els
acords
següents: 1er. Informar favorablement la denominació com a
Centre d’Educació Infantil i Primària “Carme Guash Darné” per
al de Centre d’Educació Infantil i Primària situat al carrer
Josep Maria de Sagarra, s/núm. 2n. Autoritzar l’AlcaldiaPresidència per a l’adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució de l’acord anterior.”
----23. Patrimoni municipal: S’accepta íntegrament un llegat
que va disposar en el testament que va atorgar la senyora
Montserrat
Vayreda
Trullol.
La
senyora
Pineda
Llauró
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA
d’aprovar per unanimitat:
“El dia 8 de novembre de 2006 es va produir el traspàs
de l’escriptora Montserrat Vayreda Trullol que havia atorgat
testament el dia 5 d’octubre de 2005. La clàusula vuitena del
testament disposa literalment el següent: “VUITENA. Llega a
la Biblioteca “Carles Fages de Climent” de la ciutat de
Figueres la seva obra literària, amb l’obligació de mantenirla sempre consolidada en un sol bloc, i amb el desig que es
constitueixi un fons amb els llibres de poesia i prosa que
han estat dedicats a la testadora pels seus autors”. La
Biblioteca Carles Fages de Climent és un servei de
titularitat municipal que es gestiona en forma directa a
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través de l’organització diferenciada de l’Ajuntament. En
conseqüència, procedeix que l’Ajuntament accepti el llegat de
referència. Per tot això, vist el que disposen els articles
252 a 307 de la Llei de la Generalitat de Catalunya 40/1991,
de 30 de desembre, del Codi de Successions per causa de mort
en el dret civil de Catalunya, els articles 28 a 39 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals que va ser aprovat
pel decret de la Generalitat de Catalunya 336/1988, de 17
d’octubre, i la resta de la normativa vigent, la Comissió
Informativa
General
proposa
que
s’adoptin
els
acords
següents: 1. Acceptar íntegrament en els seus propis termes
el llegat a què es refereix la clàusula vuitena, que ha estat
transcrita més amunt, del testament que va atorgar la senyora
Montserrat Vayreda Trullol el dia 5 d’octubre de 2005. 2.
Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi els actes i
gestions que calguin per a l’execució de l’acord anterior.”
----24. Urbanisme: S’aprova provisionalment el Pla parcial
del sector Hotel Ronda. El senyor Balada Ventura procedeix a
la lectura del dictamen següent:
“L’Ajuntament ple en sessió de l’1 de març de 2007, ha
aprovat el text refós de la modificació puntual del pla
general al sector urbanitzable denominat Hotel Ronda, en
compliment de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona,
en sessió de 30 de novembre de 2006. Supeditat a l’aprovació
definitiva d’aquesta modificació puntual del pla general, els
promotors i propietaris majoritaris de sector han promogut el
pla parcial, el qual, va ser objecte d’aprovació inicial per
acord de la Junta de Govern Local de
21 d’agost de 2006.
Aquest expedient s’ha sotmès a informació pública i audiència
per part dels propietaris i interessats. I, s’ha plantejat
únic escrit d’al·legacions per part de la Sra. Esther Martí
Hilari, registrat d’entrada núm. 15729, de 24 d’octubre de
2006, en el que planteja l’existència d’un error en la
delimitació del sector, i que procedeix estimar i corregir,
per tal de que dita delimitació exclogui de l’àmbit el cos
auxiliar corresponent a la cambra de màquines de l’Hostal
Recasens, i així es corregeix i plasma en el dibuix gràfic
del pla parcial que s’aporta amb data de 15 de març
d’enguany. S’han demanat l’informes a l’Agència Catalana de
l’Aigua, al Departament d’Agricultura, al Departament de
Comerç i al Departament de Medi Ambient i Habitatge. Els
promotors, amb escrit registrat d’entrada núm. 5422 de 15 de
març d’enguany, aporten el pla parcial, que inclou les
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esmenes
a
les
correccions
detectades.
L’informe
del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, de 15 de desembre de
2006, i registrat d’entrada amb el núm. 20003 de 21 de
desembre, s’assenyala que caldrà elaborar una memòria social
on es determinin les previsions del pla envers les reserves
de sostre edificable mínimes que estableix la normativa
vigent en matèria d’habitatges de protecció oficial (20%) i
d’habitatge assequible (10%), així com fixar els terminis per
a la construcció dels habitatges protegits. L’informe de
l’Agència Catalana de l’Aigua amb escrit registrat d’entrada
núm. 18530 de l’1 de desembre de 2006, planteja i estableix
una sèrie de requisits, per al desenvolupament d’aquest
sector.
Respecte
de
la
suficiència
del
servei
de
subministrament d’aigua potable i de l’estació depuradora
d’aigües residuals, cal fer constar que l’Ajuntament en
col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua, té en curs
d’execució les obres d’ampliació de l’estació depuradora
d’aigües potables i en projecte la nova implantació de
l’estació de tractament d’aigües residuals. Respecte de les
obres de drenatge de la conca del Rec Susanna i de la conca
del Rec del Malpàs, el conveni subscrit entre l’Agencia
Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament de Figueres i l’Ajuntament
de Vilafant estableix les bases a partir de les quals, i a
través
del
corresponent
Pla
Especial,
es
resoldrà
suficientment el sistema d’evacuació de les aigües plujanes
d’aquest sector i els de la totalitat de la conca
hidrogràfica. Resta pendent de concretar la quantia amb la
que el sector haurà de fer front als costos exteriors per a
resoldre l’endegament del rec Susanna, i que correspondrà
precisar al projecte d’urbanització, juntament amb la
precisió que correspon adoptar respecte del soterrament de
línies elèctriques i la localització de les estacions
transformadores. El dia 4 d’abril de 2007 –RGE núm. 6788- els
promotors presenten un nou document de Pla Parcial i obres
d’urbanització bàsiques. Vistos els informes tècnics i
jurídic, 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, i el que
disposa el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la Comissió
Informativa General proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels
acords següents: 1r.- Estimar l’al·legació presentada per
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part de la Sra. Esther Martí Hilari, i corregir la
delimitació del sector que es plasma en el dibuix gràfic del
pla parcial que s’aporta amb data de 15 de març d’enguany i
que exclou de l’àmbit del sector el cos auxiliar existent.
2n.- Aprovar provisionalment el Pla Parcial del sector Hotel
Ronda, d’iniciativa particular redactat per l’arquitecte
Joaquim Figa i Mataró. 3r.- La tramitació i aprovació
d’aquest
Pla
Parcial
resta
supeditada
a
l’aprovació
definitiva de la modificació puntual del
pla general del
sector Hotel Ronda. 4rt.- Incorporar d’ofici a la memòria del
pla parcial les següents precisions: a) El pla d’etapes, el
termini de dos anys per a executar les obres d’urbanització
s’ha d’entendre com a termini obligatori màxim, i no com a
termini potestatiu, tal i com així ja es va indicar a l’acord
municipal d’aprovació inicial del pla parcial. b) El termini
per a l’execució dels edificis que gaudeixen d’algun règim de
protecció pública, serà, com a màxim, no superior als 2 anys
per al seu inici, a comptar des del moment a partir del qual
la parcel·la tingui la consideració de solar, i el de 3 anys
com a màxim per a llur finalització, a comptar des de la data
de l’atorgament de la llicència d’obres, tal i com així ja es
va indicar a l’acord municipal d’aprovació inicial del pla
parcial, però que no s’ha incorporat al text del pla parcial
proposat per a la seva aprovació provisional amb escrit
registrat d’entrada de 15 de març d’enguany. 5è.- Supeditar
la publicació i entrada en vigor del pla parcial, al
compliment dels següents requisits: a) A la presentació de
les garanties per assegurar el compliment de l’execució del
cost total de l’obra urbanitzadora, que ha d’incloure la
precisió que correspongui respecte dels costos als que ha de
fer front aquest sector per a l’endegament del rec Susanna.
Els referits costos seran objecte de precisió a l’avaluació
econòmic
financera
del
Pla
especial
encarregat
per
l’ajuntament i en curs d’elaboració, en compliment del
conveni assolit entre l’ACA, l’Ajuntament de Figueres i
l’Ajuntament de Vilafant, de data 18 d’octubre de 2006 i
aprovat per l’Ajuntament ple en sessió de 30 de novembre de
2006. b) A incloure les previsions a les que fa referència
l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb escrit
registrat d’entrada núm. 18530, de l’1 de desembre de 2006.
c) A la presentació de les garanties corresponents per a
assegurar el compliment i l’execució de les previsions dels
apartats anteriors. 6è.- Caldrà donar compliment i tenir en
compte,
les
següents
condicions:
En
el
Projecte
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d’Urbanització d’Obres Complementàries, es definirà tot el
que estableix l’article 98 del Decret 305/2006, així com
s’haurà de tenir en compte el següent: - Es definirà el
tractament i secció de l’arranjament del canal de la
Comunitat de Regants del marge dret de la Muga límit amb
l’àmbit
d’actuació.
Es
concretaran
les
seccions
constructives de pavimentació que siguin necessàries per a
definir el projecte. - En la cruïlla del carrer C amb el c.
de Maria Àngels Anglada, en la vorera est (límit de sector)
s’ha de desplaçar el gual de vianants juntament amb el de la
vorera confrontada i s’ha d’incorporar un gual de vehicles
d’accés al garatge ubicat en la vorera nord-est fora de
sector. - Els quadres d’enllumenat es disposaran de la forma
més integradora possible en la definició dels espais lliures.
- Es concretarà l’emplaçament i el tipus de centres de
transformació (CT). - S’ haurà de presentar l’aval del 12%
del valor de les Obres Complementàries. - Es presentarà
l’assumeix de coordinació i direcció de la totalitat de les
obres
d’urbanització
(Obres
d’Urbanització
Bàsiques
i
Complementàries). - Hi ha elements que correspon definir en
el Projecte d’Urbanització Complementari que s’esmenten en el
d’Obres Bàsiques, com és per exemple la pavimentació,
enllumenat,..., no s’analitzen al no considerar-se objecte
d’estudi en la fase a desenvolupar del present projecte i
s’hauran
de
concretar
i
detallar
en
el
Projecte
d’Urbanització Complementari. 7è.- Trametre l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, instant la seva
aprovació definitiva. 8è.- Facultar l’Alcaldia presidència
per a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors.”
Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que
Esquerra Republicana pel que fa a l’àmbit del sector de
l’Hotel Ronda s’ha mantingut contrària a la modificació dels
paràmetres que s’ha realitzat i amb algunes de les
compensacions que s’han exigit i que, en coherència, votaran
en contra.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís
que diu que ja es van oposar a la modificació puntual del Pla
General i que votaran en contra.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, se
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els
dotze senyors següents: Armangué Ribas, Balada Ventura,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau
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Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, Ayats Planagumà,
Calvó Espigulé, Vila Vicente i Gratacós Agulló; i en contra,
els set senyors següents: Canet Coma, Solé Soler, Bertran
Soler, Besora Causadias, Casas Luís, Ríos Pérez i Municoy
Boniello.
----25. Urbanisme: S’aprova
inicialment
la
modificació
puntual del pla general a l'àmbit del sòl urbà del Turó Baix.
El senyor Balada Ventura procedeix a la lectura del dictamen:
“Els serveis tècnics municipals han redactat la proposta
de modificació puntual del pla general a l’àmbit conegut com
Turó Baix i que té per objecte la millora de la disposició
dels espais lliures i la zona verda existent per a formar un
àmbit menys fragmentat que permeti un millor aprofitament de
l’espai públic. Aquesta millora de l’espai pública permet una
millora qualitativa de la disposició dels habitatges, i
s’inclou la reserva legal de l’habitatge de protecció
pública. Aquest seguit d’objectius permet una millora
significativa d’aquest àmbit urbà, i per a ser assolits es
delimita el corresponent polígon d’actuació urbanística.
Aquests objectius són compartits pels propietaris afectats,
que el dia 2 de març d’enguany van
formalitzar, a través
d’un conveni urbanístic, a l’objecte d’impulsar aquesta
modificació puntual del planejament i en el que els
propietaris es posen d’acord en l’adscripció respectiva dels
aprofitaments privats resultants, aspecte que contribuirà o
facilitarà el desenvolupament urbanístic d’aquest polígon
d’actuació, sempre supeditades, com és lògic, a l’aprovació
definitiva d’aquesta modificació puntual que es proposa. Vist
l’informe jurídic i examinat tot 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, i el que disposa el Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 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 a l’àmbit
del sòl urbà del Turó Baix, redactada pels serveis tècnics
municipals. 2n. Exposar al públic aquesta modificació puntual
i la resta de documentació que s’hi conté, així com el
conveni urbanístic subscrit amb data 2 de març de 2007, que
també forma part d’aquest expedient, pel termini d’un mes,
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als efectes de poder consultar l’expedient i poder plantejar
les al·legacions que es considerin adients. 3r.- Aquesta
documentació que s’exposa a informació pública també podrà
ser
consultada a través del web de l’ajuntament, durant
aquest termini, a l’adreça w w w.figueresciutat.com. 4rt.Obrir
el
mateix
període
d’audiència,
d’un
mes,
als
propietaris o titulars de drets del polígon delimitat a la
modificació puntual, per a que manifestin, si s’escau el que
considerin més adient. 5è.- Trametre un exemplar de la
Modificació
puntual,
per
a
l’emissió
de
l’informe
corresponent, a l’Agència Catalana de l’Aigua, i als serveis
Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
6è.- Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors.”
Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que
aquest àmbit té una història llarga i complicada; que des
d’Esquerra Republicana s’està d’acord en què s’ha de millorar
l’ordenació que hi ha en el planejament vigent, però que hi
ha algunes qüestions de paràmetres i d’ordenació que no
acaben de veure clares; que miraran d’incidir-hi durant el
període d’al.legacions i que s’abstindran.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís
que diu que des del grup popular es pensaven que el tema
d’aquest sector quedaria posposat al proper ajuntament; que
sempre s’han manifestat en contra de les modificacions
puntuals del Pla General perquè creuen que s’hauria de fer un
nou Pla General; que fer-ho per trossos hipotecarà futures
possibles actuacions conjuntes en aquest sector i que votaran
en contra.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, se
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els
dotze senyors següents: Armangué Ribas, Balada Ventura,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau
Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, Ayats Planagumà,
Calvó Espigulé, Vila Vicente i Gratacós Agulló; en contra,
els tres senyors següents: Casas Luís, Ríos Pérez i Municoy
Boniello; i en abstenir-se els quatre senyors següents: Canet
Coma, Solé Soler, Bertran Soler i Besora Causadias.
----26. Urbanisme: S’aprova provisionalment la modificació
del Pla Parcial del sector Cendrassos Sud. El senyor Balada
Ventura procedeix a la lectura del dictamen següent:
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“L’Ajuntament ple en sessió de 6 de juliol de 2006 va
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana en aquest sector. I, en data
1 de març
de 2007, l’ajuntament ple va aprovar-la amb caràcter
provisional, restant pendent de la seva aprovació definitiva.
Simultàniament, s’ha tramitat, a instàncies de la Junta de
Compensació d’aquest sector (denominada Junta de Compensació
del sector Residencial Cendrassos) la modificació del pla
parcial, supeditada o condiciona a la efectiva aprovació
definitiva de la referida modificació puntual del planejament
general. D’acord amb l’anterior la Junta de Govern Local en
sessió de 28 d’agost de 2006 va aprovar inicialment la
modificació del pla parcial. S’han sol.licitat i obtingut els
informes
relatius
a
les
companyies
de
serveis
de
subministrament d’aigua, gas i telefonia. S’han sol.licitat i
obtingut
els
informes
dels
serveis
territorials
del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, rebut amb escrit
registrat d’entrada núm. 14773, de 9-10-2006, i l’informe de
la Direcció General de Comerç, amb escrit registrat d’entrada
núm. 16407 del 2 de novembre de 2006. I s’ha sol.licitat
també l’informe corresponent a l’Agència Catalana de l’Aigua.
I, s’han plantejat els escrits d’al.legacions següents: el
dia 17 de novembre de 2006, amb registre d’entrada núm.
17395, del Sr. José Moreno Campaña; Joan Oliva Moreno, amb
núm. de registre d’entrada 17415; Angel Porcuna Moreno, amb
el núm. de registre d’entrada 17417. I amb data del 20 de
novembre de 2006, l’escrit registrat d’entrada núm. 17547.
Amb data de 21 de març de 2007, l’Assemblea de propietaris de
la Junta de Compensació va aprovar la proposta de la
ordenació
que
incorpora
correccions
respecte
de
la
modificació aprovada inicialment. I, amb data del 26 de març
de 2007, el president de la Junta de Compensació aporta
informe tècnic de l’arquitecte redactor del pla parcial,
relatiu a les al·legacions plantejades i el pla parcial
corregit, que inclou l’adopció parcial de correccions, cosa
que significa
estimar en part algunes de les al·legacions
plantejades, i que afecten la ordenació de l’edificació
respecte de la proposada amb el text d’aprovació inicial, i
que s’ajusta a les previsions contingudes a la modificació
puntual del pla general
aprovada provisionalment per
l’ajuntament per l’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març
d’enguany. La ordenació projectada, s’ajusta a l’increment
d’edificabilitat que preveu i justifica
la modificació
puntual del pla general per aquest sector. La ordenació que
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es proposa es concreta en la previsió d’illes edificables per
a la construcció d’edificis plurifamiliars situats en els
solars més grans de la zona central i nord, per deixar la
zona
est,
habitatges
unifamiliars
en
filera.
I,
s’introdueixen correccions a la configuració de l’espai
públic resultant, que millora la integració del conjunt. I,
la configuració d’un dels terrenys d’equipaments permetrà la
regularització i l’ampliació de la finca de l’Institut,
confrontant.
D’acord
amb
aquesta
proposta
s’estimen
parcialment les al·legacions plantejades i es modifica la
forma que adopta la zona verda i s’amplia la seva superfície,
de manera que quedi lliure d’edificacions el terreny davant
de la finca situada al carrer Azemar, 5 i 7 que confrontem
amb vial i una filera de parcel·les amb habitatges
unifamiliars aïllats. En relació amb l’informe de la Direcció
General de Comerç emès en data del 26 d’octubre i rebut el 2
de novembre, i de conformitat amb el que disposa la Llei
18/2005, de 27
de desembre d’equipaments comercials i el
Decret 378/2006, de 10 d’octubre pel qual es desenvolupa la
Llei 18/2005, resulta procedent de sol·licitar la modificació
de la Trama Urbana Consolidada, (TUC) ja que l’actual
delimitació d’aquesta trama urbana per al municipi de
Figueres
no
contempla
el
desenvolupament
dels
sòls
urbanitzables dels sectors Avinguda Costa Brava i Cendrassos,
amb un nombre d’habitatges previstos que supera en escreix
els mínims a partir dels quals correspon modificar aquesta
trama urbana, als efectes del que determina el Decret
378/2006 i la necessitat d’adaptar les disposicions en
matèria d’equipaments comercials petits i mitjans (excepció
feta dels gran equipaments comercials) a les necessitats
reals del municipi, d’acord amb la implantació dels nous usos
residencials. En relació amb les previsions del Pla Parcial
en matèria d’aigües, s’incorpora a l’expedient el conveni
urbanístic entre l’Institut Català del Sòl, l’Ajuntament de
Figueres i la Junta de Compensació del sector Residencial
Cendrassos per a l’execució del projecte constructiu del
col.lector de desguàs d’aigues plujanes de es urbanitzacions
Avinguda Costa Brava i el sector Cendrassos, amb l’execució
del qual, es resol de forma conjunta l’evacuació de les
aigües plujanes dels dos sectors. Aquest conveni ha estat
modificat, i acceptat de comú acord entre els signants (i
aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març
d’enguany) com a conseqüència d’una Addenda que modifica de
forma parcial algunes de les previsions inicials d’aquest
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conveni. L’expedient també incorpora el conveni en base al
qual es garanteix l’execució de les obres exteriors que
permetran la connexió i la mobilitat més idònia d’aquest
sector, amb el sòl urbà confrontant i el sector urbanitzable
de l’Avinguda Costa Brava. Vists l’informe tècnic i jurídic,
respectivament, 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, i el que
disposa el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la Comissió
Informativa General proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels
Estimar parcialment les al·legacions
acords següents: 1r.plantejades pel que respecta al text aprovat inicialment,
modificant la forma que adopta la zona verda i ampliant la
seva superfície, de manera que queda lliure d’edificacions el
terreny davant de la finca situada al carrer Azemar, 5 i 7
que confrontem amb vial i una filera de parcel·les amb
habitatges
unifamiliars
aïllats.
2n.Desestimar
les
al.legacions per a la resta de motius, considerant que la
proposta de modificació del Pla Parcial resulta justificada
en atenció als interessos públics i resulta ajustada a la
modificació puntual del pla general aprovada provisionalment
per l’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març d’enguany. 3r.Aprovar provisionalment la modificació del Pla Parcial del
sector Cendrassos Nord, promoguda a iniciativa de la Junta
de Compensació denominada Residencial Cendrassos, i redactada
per l’arquitecte Jordi Cuadras Avellana. 4rt.- La tramitació
i aprovació d’aquest expedient resta supeditada a l’aprovació
definitiva de la modificació puntual del pla general, quina
aprovació provisionalment va ser adoptada per l’Ajuntament
Ple en sessió de l’1 de març d’enguany. 5è.- Trametre
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona,
instant
la
seva
aprovació
definitiva.
6è.Facultar
l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que s’haurien d’introduir dos esmenes consistents en
canviar l’expresió Cendrassos “Nord” per la de Cendrassos
“Sud” i en canviar el nom de l’al.legant “Joan Oliva Moreno”
pel de “Joan Oliva Romero”.
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Seguidament, després de la intervenció esmentada, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, les esmenes
presentades per la Presidència.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler
que diu que estan d’acord amb l’aprovació, però que la seva
intervenció va orientada al passeig Lluís Companys; que va
lligat amb aquesta aprovació; que té una història tortuosa i
complicada com la vida del President, però espera que el
final sigui millor; que hi ha algun contenciós presentat
referit a aquest passeig i que va lligat amb el sector Costa
Brava; que fa dies s’ha penjat un cartell encara que no posa
la data de
l’inici de les obres i que voldria saber com
estan aquests temes.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que el
recurs és d’una propietat molt minoritària de la Junta de
Compensació; que en la Junta de Compensació del sector
Cendrassos hi ha un propietari majoritari que té un 90% de la
propietat i un de minoritari que, és el senyor Cazorla, que
no està d’acord amb les decisions que adopta la Junta de
Compensació; que recorre totes les decisions; que la Junta de
Compensació amb el vot de gairebé el 90% de la representació
de la tituralitat en relació a la propietat està d’acord amb
el Pla Parcial, amb els convenis d’execució
del passeig
Lluís Companys i amb les obres d’un col.lector que es fa
conjuntament amb l’Incasol i que afecta tant als Cendrassos
com al Pla Parcial Avinguda Costa Brava; que és un recurs que
necessita el seu tràmit, però que representa una part molt
minoritària de la Junta de Compensació; que això no altera
per rés el ritme d’execució de les obres; que el passeig
Lluís Companys està adjudicat a l’empresa Construccions
Rubau; que s’ha fet l’acta de replanteig per a l’inici de les
obres; que en aquests moments el sector es troba immers en un
conjunt d’obres que requereixen el tall de carrers; que es
coordina l’execució de les diferents obres perquè no se
solapin les unes amb les altres i afectin als veïns i veïnes
de la zona; que s’han articulat acords per coordinar que
l’execució de totes aquestes obres tingun el menor impacte
possible a la vida cotidiana; que una part de l’actual espai
del Passeig Lluís Companys s’habilitarà com aparcament, ja
que s’hauran d’eliminar els del carrer Cendrassos i la
Calçada de Tapis amb motiu d’aquests obres i perquè el veïns
no vegin minvada la capacitat d’aparcament en aquesta zona;
que hi ha d’haver una coordinació entre les obres ja
iniciades i les que s’iniciaran aviat com les de la
35

urbanització de l’Avinguda Costa Brava; que s’ha volgut que
el fet que totes les obres s’executin al mateix moment no
produeixi un colpase a la zona i això comportarà que algunes
d’aquestes obres tinguin una temporalització en funció al
ritme d’execució de les altres; que el passeig Lluís Companys
està adjudicat i que les obres s’iniciaran quan les de
l’Avinguda de l’Aigüeta estiguin més avançades i permetin que
aquesta obra es faci sense cap entrebanc suplementari als
habituals en aquests tipus d’obres.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Solé Soler que diu que el projecte ja estava adjudicat fa
mesos; que no es podia executar perquè primer s’havia
d’aprovar la modificació del Pla Parcial; que hi havien
algunes parts no es podien fer com a passeig perquè era zona
d’equipaments i s’havien de modificar; que té entès que una
part del projecte del passeig Lluís Companys pertany al pla
de l’Avinguda Costa Brava; que encara s’estan resolent
al.legacions o tractant amb els propietaris i que quina
temporalització tindrà.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que el projecte d’urbanització de l’Avinguda Costa Brava
està licitat; que és un projecte de 12 milions d’euros que ha
licitat l’Incasol; que s’han presentat 25 empreses; que les
obres del projecte d’urbanització de l’Avinguda Costa Brava
quedaran adjudicades al llarg del mes d’abril per part de
l’Incasol; que falta aprovar el projecte de reparcel.lació;
que hi va haver una primera aprovació inicial i informació
pública; que es van presentar al.legacions i que l’Incasol ha
fet una segona informació pública que s’està produint en
aquests moments; que en els propers dies es farà l’aprovació
definitiva; que no alterarà el ritme d’execució de les obres
perquè els punts de desacord estan molt localitzats; que
l’Incasol està intentant arribar a acords amb els dos o tres
propietaris que resten per assolir l’acord global; que és una
zona que tota ella està amb obres licitades i ajudicades; que
s’ha coordinat als diferents
operadors Incasol, promotors
privats i Generalitat perquè totes aquestes obres vagin
coordinades i es puguin fer de la manera més efectiva
possible; que és una zona en la qual són conscients al llarg
dels propers dos anys estarà tota ella en obres i que des de
l’Ajuntament s’ha tingut molta cura de prioritzar la
minimització d’aquest impacte a la vida cotidiana.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís
que diu que el grup popular en la modificació puntual del Pla
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General ja va mostrar la seva disconformitat i que votarà en
contra.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament adopta per setze vots favor, que són els
dels senyors següents: Armangué Ribas, Balada Ventura, Pineda
Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau Oliva,
Quiroga Martínez, Merideño Fernández, Ayats Planagumà, Calvó
Espigulé, Canet Coma, Solé Soler, Bertran Soler, Besora
Causadias, Vila Vicente i Gratacós Agulló; i tres en contra,
que són els dels senyors següents: Casas Luís, Ríos Pérez i
Municoy Boniello, l’acord següent:
“L’Ajuntament ple en sessió de 6 de juliol de 2006 va
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana en aquest sector. I, en data
1 de març
de 2007, l’ajuntament ple va aprovar-la amb caràcter
provisional, restant pendent de la seva aprovació definitiva.
Simultàniament, s’ha tramitat, a instàncies de la Junta de
Compensació d’aquest sector (denominada Junta de Compensació
del sector Residencial Cendrassos) la modificació del pla
parcial, supeditada o condiciona a la efectiva aprovació
definitiva de la referida modificació puntual del planejament
general. D’acord amb l’anterior la Junta de Govern Local en
sessió de 28 d’agost de 2006 va aprovar inicialment la
modificació del pla parcial. S’han sol.licitat i obtingut els
informes
relatius
a
les
companyies
de
serveis
de
subministrament d’aigua, gas i telefonia. S’han sol.licitat i
obtingut
els
informes
dels
serveis
territorials
del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, rebut amb escrit
registrat d’entrada núm. 14773, de 9-10-2006, i l’informe de
la Direcció General de Comerç, amb escrit registrat d’entrada
núm. 16407 del 2 de novembre de 2006. I s’ha sol.licitat
també l’informe corresponent a l’Agència Catalana de l’Aigua.
I, s’han plantejat els escrits d’al.legacions següents: el
dia 17 de novembre de 2006, amb registre d’entrada núm.
17395, del Sr. José Moreno Campaña; Joan Oliva Romero, amb
núm. de registre d’entrada 17415; Angel Porcuna Moreno, amb
el núm. de registre d’entrada 17417. I amb data del 20 de
novembre de 2006, l’escrit registrat d’entrada núm. 17547.
Amb data de 21 de març de 2007, l’Assemblea de propietaris de
la Junta de Compensació va aprovar la proposta de la
ordenació
que
incorpora
correccions
respecte
de
la
modificació aprovada inicialment. I, amb data del 26 de març
de 2007, el president de la Junta de Compensació aporta
informe tècnic de l’arquitecte redactor del pla parcial,
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relatiu a les al·legacions plantejades i el pla parcial
corregit, que inclou l’adopció parcial de correccions, cosa
que significa
estimar en part algunes de les al·legacions
plantejades, i que afecten la ordenació de l’edificació
respecte de la proposada amb el text d’aprovació inicial, i
que s’ajusta a les previsions contingudes a la modificació
puntual del pla general
aprovada provisionalment per
l’ajuntament per l’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març
d’enguany. La ordenació projectada, s’ajusta a l’increment
d’edificabilitat que preveu i justifica
la modificació
puntual del pla general per aquest sector. La ordenació que
es proposa es concreta en la previsió d’illes edificables per
a la construcció d’edificis plurifamiliars situats en els
solars més grans de la zona central i nord, per deixar la
zona
est,
habitatges
unifamiliars
en
filera.
I,
s’introdueixen correccions a la configuració de l’espai
públic resultant, que millora la integració del conjunt. I,
la configuració d’un dels terrenys d’equipaments permetrà la
regularització i l’ampliació de la finca de l’Institut,
confrontant.
D’acord
amb
aquesta
proposta
s’estimen
parcialment les al·legacions plantejades i es modifica la
forma que adopta la zona verda i s’amplia la seva superfície,
de manera que quedi lliure d’edificacions el terreny davant
de la finca situada al carrer Azemar, 5 i 7 que confrontem
amb vial i una filera de parcel·les amb habitatges
unifamiliars aïllats. En relació amb l’informe de la Direcció
General de Comerç emès en data del 26 d’octubre i rebut el 2
de novembre, i de conformitat amb el que disposa la Llei
18/2005, de 27
de desembre d’equipaments comercials i el
Decret 378/2006, de 10 d’octubre pel qual es desenvolupa la
Llei 18/2005, resulta procedent de sol·licitar la modificació
de la Trama Urbana Consolidada, (TUC) ja que l’actual
delimitació d’aquesta trama urbana per al municipi de
Figueres
no
contempla
el
desenvolupament
dels
sòls
urbanitzables dels sectors Avinguda Costa Brava i Cendrassos,
amb un nombre d’habitatges previstos que supera en escreix
els mínims a partir dels quals correspon modificar aquesta
trama urbana, als efectes del que determina el Decret
378/2006 i la necessitat d’adaptar les disposicions en
matèria d’equipaments comercials petits i mitjans (excepció
feta dels gran equipaments comercials) a les necessitats
reals del municipi, d’acord amb la implantació dels nous usos
residencials. En relació amb les previsions del Pla Parcial
en matèria d’aigües, s’incorpora a l’expedient el conveni
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urbanístic entre l’Institut Català del Sòl, l’Ajuntament de
Figueres i la Junta de Compensació del sector Residencial
Cendrassos per a l’execució del projecte constructiu del
col.lector de desguàs d’aigues plujanes de es urbanitzacions
Avinguda Costa Brava i el sector Cendrassos, amb l’execució
del qual, es resol de forma conjunta l’evacuació de les
aigües plujanes dels dos sectors. Aquest conveni ha estat
modificat, i acceptat de comú acord entre els signants (i
aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març
d’enguany) com a conseqüència d’una Addenda que modifica de
forma parcial algunes de les previsions inicials d’aquest
conveni. L’expedient també incorpora el conveni en base al
qual es garanteix l’execució de les obres exteriors que
permetran la connexió i la mobilitat més idònia d’aquest
sector, amb el sòl urbà confrontant i el sector urbanitzable
de l’Avinguda Costa Brava. Vists l’informe tècnic i jurídic,
respectivament, 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, i el que
disposa el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Ple de
Estimar
l’Ajuntament adopta els acords següents: 1r.parcialment les al·legacions plantejades pel que respecta al
text aprovat inicialment, modificant la forma que adopta la
zona verda i ampliant la seva superfície, de manera que queda
lliure d’edificacions el terreny davant de la finca situada
al carrer Azemar, 5 i 7 que confrontem amb vial i una filera
de parcel·les amb habitatges unifamiliars aïllats. 2n.Desestimar les al.legacions per a la resta de motius,
considerant que la proposta de modificació del Pla Parcial
resulta justificada en atenció als interessos públics i
resulta ajustada a la modificació puntual del pla general
aprovada provisionalment per l’Ajuntament Ple en sessió de
l’1 de març d’enguany. 3r.- Aprovar provisionalment la
modificació del Pla Parcial del sector Cendrassos Sud,
promoguda a iniciativa de la Junta de Compensació denominada
Residencial Cendrassos, i redactada per l’arquitecte Jordi
Cuadras Avellana. 4rt.- La tramitació i aprovació d’aquest
expedient resta supeditada a l’aprovació definitiva de la
modificació puntual del
pla general, quina aprovació
provisionalment va ser adoptada per l’Ajuntament Ple en
sessió de l’1 de març d’enguany. 5è.- Trametre l’expedient a
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la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, instant la
seva
aprovació
definitiva.
6è.Facultar
l’Alcaldia
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
----27. Pressupostos: S’aprova un expedient de reconeixement
de deutes i un expedient de crèdit extraordinari i de
suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria de l'exercici de 2006. El senyor Macau Oliva
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA
d’aprovar per unanimitat:
“De conformitat amb el que preveu l'article 169.6 del
text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l'Ajuntament
de
Figueres
ha
considerat
prorrogat
per
l'exercici econòmic de 2007 el pressupost de l'any anterior
amb els seus crèdits inicials. La pròrroga del pressupost
municipal comporta que els estats de previssió de despesa i
ingressos de les societats mercantils amb capital social
íntegrament de l'entitat local siguin els mateixos que els
aprovats per a regir durant l'any anterior. Determinats
serveis prestats per l'empresa municipal Figueres de Serveis,
han de comportar durant l'exercici econòmic del 2007
increments per la seva gestió, així mateix els serveis
prestats per l'empresa Fisersa Ecoserveis s'han d'adaptar al
contingut dels plecs de condicions. Des de l'aprovació del
reconeixement de deutes per l'Ajuntament s'han presentat
propostes de despesa corresponents a l'exercici 2006 així com
s'han de reconeixer obligacions d'inversions i altres
despeses a executar durant l'any 2007. Al igual, s'ha
d'aprovar durant l'any 2007 un nou conveni amb la fundació
Clerch i Nicolau per finançar els serveis que presta. Atès
que el pressupost de l'exercici 2006 s'ha liquidat amb un
romanent de tresoreria positiu i que de conformitat amb el
que preveu l'article 177 del text refòs de la Llei reguladora
de les hisendes locals, els crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit es poden finançar amb càrrec al romanent
líquid
de
tresoreria.
Vist
l'anterior,
la
Comissió
informativa general proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció
dels acords següents: 1. Aprovar l'expedient de reconeixement
de deute per un import de 10.058,81 euros amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2006. 2. Aprovar
un expedient de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit
per un import total de 548.419,93 euros. Amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria per un import de 482.419,93
40

euros i per transferències entre partides per un import de
66.000,00 euros, segons annex 1. 3. Exposar al públic
l'expedient de crèdit extraordinari de conformitat amb el que
preveu l'article 177.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004. 4.
Autoritzar l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes
i
gestions
com
calguin
per
l'execució
dels
acords
anteriors.”
----28.
Obres
municipals:
S’aprova
definitivament
el
projecte d'obra municipal ordinària denominat "Projecte
d'adequació i mecanitzat de tramoia del Teatre Jardí de
Figueres”. La senyora
Pineda Llauró procedeix a la lectura
del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per
unanimitat:
“En data 9 d’octubre de 2006 la Junta de Govern Local va
aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària
denominat “Projecte d’adequació i mecanitzat de tramoia del
Teatre Jardí de Figueres”. El projecte s’ha exposat al públic
per un termini de 30 dies, durant els quals no s’ha presentat
cap al·legació. Atès el que disposen la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis, la Comissió Informativa
General proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords
següents: 1r.- Aprovar definitivament el projecte d’obra
municipal
ordinària
denominat
“Projecte
d’adequació
i
mecanitzat de tramoia del Teatre Jardí de Figueres”. 2.Facultar l’alcalde president perquè realitzi tants actes i
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
----29.
Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents
es produeixen les següents intervencions:
----Cultura: S’acorda considerar que el Ministeri d’Indústria
ha de legalitzar les emissions de TV3 al País Valencià. La
senyora Pineda Llauró procedeix a la lectura del la moció
següent:
“Antecedents. Durant més de 20 anys, Acció Cultural del
País Valencià (ACPV) ha garantit l’arribada de les emissions
de TV3 al País Valencià. Ara, però, la Generalitat Valenciana
ha incoat un expedient sancionador contra ACPV per emetre
aquestes emissions, i aquesta entitat s’enfronta a una ordre
administrativa de cessament de les emissions i a una possible
sanció econòmica de fins a un milió d’euros. La continuïtat
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d’aquestes emissions són de vital importància per a la
normalització del català en el conjunt del seu àmbit
lingüístic. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim
accés
a
més
televisions
en
llengües,
continguts
i
orientacions polítiques ben diverses, la resposta d’un govern
no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó
precisament garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia
oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat
d’expressió. Davant aquesta situació, la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Figueres proposa al Ple de la corporació
que aprove el següent acord: L’Ajuntament de Figueres reunit
en sessió plenària, considera que el Ministeri d’Indústria ha
de legalitzar les emissions de TV3 al País Valencià, de
conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües
Regionals o Minoritàries subscrita per l’Estat espanyol.
L’Ajuntament de Figueres, en defensa de la llibertat
d’expressió i comunicació i en defensa de la nostra llengua,
demana a la Generalitat de Catalunya que inste al Ministeri
d’Indústria espanyol perquè busque una solució per a garantir
la continuïtat de les emissions de TV3 al País Valencià, i
perquè quede arxivat de forma immediata i sense imposició de
cap sanció econòmica o de qualsevol altra mena l’expedient
sancionador obert contra Acció Cultural del País Valencià.
L’Ajuntament de Figueres acords remetre còpia d’aquest acord
al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, i a ACPV.”
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat,
declarar
la
urgència
de
la
moció
abans
transcrita.
Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que
estan d’acord amb la defensa de la llibertat d’expressió i de
comunicació; que consideren que aquests tipus de mocions no
pertoquen a les competències municipals, sinó que són més
pròpies del govern o del parlament de Catalunya i que
s’abstindran.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que vol manifestar el seu suport a aquesta moció; que
suposa que si des del govern no s’hagués presentat, gairebé
tots els grups municipals, l’haguessin presentat oralment
perquè els sembla que és necessària; que respecten el criteri
del Partit Popular; que estan completament d’acord amb el
contingut i que votaran a favor.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, se
sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els
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setze senyors següents: Armangué Ribas, Balada Ventura,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau
Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, Ayats Planagumà,
Canet Coma, Solé Soler, Bertran Soler, Besora Causadias,
Calvó Espigulé, Vila Vicente i Gratacós Agulló; i abstenir-se
els tres senyors següents: Casas Luís, Ríos Pérez i Municoy
Boniello.
---- A continuació, a les vint-i-una hores, prèviament
autoritzat per la Presidència, s'absenta de la sessió el
senyor Casellas Borrell.
----30. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes
es produeixen les següents intervencions:
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Casas Luis
sobre perquè es facin diverses actuacions el el carrer Port
de la Selva. Fa ús de la paraula el senyor Casas Luís que diu
que en una de les visites que realitza al llarg de la ciutat
va està parlant amb diversos veïns del carrer Port de la
Selva; que li van fer veure una sèrie de circumstàncies que
consideren de perillositat; que la riera en la part
entre
les vivendes i la carretera està molt bruta; que hi ha moltes
canyes i vegetació; que tenen por que, com va passar l’any
passat, aquest estiu pugui produir-se algun incendi; que les
finques que es troben habitades netegen les canyes; que
s’hauria de fer alguna actuació amb l’Agència Catalana de
l’Aigua i respecte a les parcel.les sense edificar que
s’hauria d’instar als veïns perquè procurin treure les
canyes; que també li van manifestar que consideren una
perillositat el tram de la via del tren que es troba sense
tancar; que hi ha unes barres de ferro; que hi són de quan es
van fer les obres; que els veïns demanen si dins el programa
que es va pactar amb Renfe per fer tancaments aquest sector
es considerava urbà i si entrava en la protecció aquest
tancament; que per aquella zona hi va molta gent a passejar
gossos; que saben que és un tema d’incivisme, però que només
passen a netejar un dia a la setmana; que si és possible es
podria ampliar el servei de neteja; que també s’hauria de
reforçar la vigilància de la policia local; que hi ha un
edifici abandonat a la cantonada dels carrers Pont de Molins
i Port de la Selva que consideren que és perillós perquè hi
ha una escola al costat i les escales i plataforma d’entrada
a l’edifici estan ple de xeringues; que demanen que es faci
43

una neteja o es controli que la gent no vagi allà a punxarse; que quan es van fer les obres del carrer es va deixar un
senyal que indica el camí verd per a bicicletes; que ha
quedat molt baix i un senyor gran s’hi va fer mal; que
demanen si es pot posar a una alçada normal; que la masia que
hi ha al costat de l’edifici abans mencionat es troba en un
estat de ruïna; que dins hi ha indigents; que consideren que
és un perill; que la finca es va tancar, però que s’ha
trencat la porta o salten per sobre; que pot haver-hi un risc
per aquestes persones i que demana si es pot fer alguna cosa.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que recull
el conjunt de precs que ha manifestat el senyor Casas en
relació a tota aquesta zona; que es traslladaran als
diferents serveis municipals implicats i a les diferents
administracions; que Renfe no va autoritzar el tancament; que
aquesta zona es troba en suspensió de llicències; que hi ha
la voluntat de reordenar el conjunt de la zona, incluint la
zona de la riera i la part de terreny que va de la riera a la
carretera; que entenen que urbanísticament cal resoldre un
dels punts claus d’entrada a la ciutat venint de la carretera
Nacional 260 de Llançà-Portbou i que es traslladaran els
diferents precs als serveis tècnis municipals i a disciplina
urbanística perquè facin les inspeccions corresponents i
s’iniciin les actuacions que corresponguin.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Casas Luís que diu que els veïns són conscients que hi ha la
suspensió de llicències, però que els preocupa el tema de la
neteja per un possible incendi; que van preguntar si la via
de la Renfe es trobava dins del programa del pla que s’havia
fet; que ell ho desconeix; que a la part del Rally Sud les
tanques metàl.liques tornen a estar obertes i que s’hauria de
tenir cura de tot això.
Seguidament, intervé el senyor Balada Ventura que diu
que les tanques del Rally es reposen sovint i que al cap
d’uns dies tornen a estar obertes perquè hi ha un problema
d’incívics que volen utilitzar pasos per anar als solars que
hi ha a l’altre costat i estalviar-se fer una volta; que en
el programa de Renfe estava inclós el tancament del carrer
Port de la Selva, però que no s’ha pogut concloure el pla en
la seva totalitat perquè tocant a la vorera hi passen els
cables dels semàfors dels trens i que no s’ha donat el permís
per fer les tanques.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Casas Luís que diu que al sector hi ha un pont que travessa
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la riera per la via del tren; que molta mainada hi passa amb
moto; que és perillós i que la Guárdia Urbana hauria de fer
alguna actuació per intentar evitar que hi pugui haver un
accident.
----Pressupostos: Pregunta que formula el senyor Vila Vicente
sobre la posició del govern respecte de la proposta inicial
del projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat. Fa ús
de la paraula el senyor Vila Vicente que diu que fa pocs dies
que ha entrat al Parlament de Catalunya el projecte de llei
de Pressupostos; que analitzant el que s’ha de poder invertir
a la ciutat li agradaria conèixer quina és la posició del
govern respecte de la proposta inicial que consta en aquest
projecte i que si s’han fet algunes gestions per millorar-la
perquè alguns dels temes que són d’aplicació imminent en el
projecte actual no hi consten.
Seguidament, intervé la Presidència que diu el senyor
Vila Vicente s’hauria de referir a què és allò que no hi
consta i què hi hauria de constar; que hi consta tot allò que
està previst iniciar aquest any 2007; que si és té en compte
allò que ja estava previst al 2006 i comptabilitzat s’hauria
d’analitzar actuació per actuació i veure quina és l’actuació
que segons el senyor Vila Vicente no hi consta; que tota la
programació que hi ha en aquests moments prevista s’entén que
té
consignació
pressupostària;
que
el
govern
de
la
Generalitat té altres vies per licitar obres que no surten
reflexades als pressupostos i que seria qüestió d’analitzar
una per una quines són les qüestions que s’hi troben a
mancar.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Vila Vicente que diu que hi haurà ocasió de parlar-ne; que
els sorprèn que no hi consti per a aquest exercici cap suport
pressupostari a la reforma del col.legi Sant Pau quan
semblava un tema d’inici imminent; que hi consta alguna
partida pressupostària per al Centre d’ensenyament infantil i
primari Figueres Nord; que els sorprèn que no hi consti cap
inversió
pressupostària
en
matèria
de
recuperació
de
patrimoni; que no hi cap referència a Caputxins o al Castell
de Sant Ferran; que són temes que s’estan discutint i
plantejant; que valdria la pena fer-hi algun tipus de gestió
perquè
altres
ciutats
similars
aconsegueixen
petites
aportacions que ajuden a anar engegant projectes de
rehabilitació; que no consta cap inversió de l’Agència
Catalana de l’Aigua per fer possible el cobriment de la riera
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Galligans al tram del voltant de la plaça Elíptica; que és un
projecte a mig concretar, però que hagués estat un gest
polític important que el govern de Catalunya es posicionés;
que l’última inversió que els sorprèn és que es contempla la
previsió pressupostària per fer amb moduls prefabricats el
segon Centre d’atenció primària, però que no es contempla la
previsió pressupostària per fer el segon Centre d’atenció
primària a la ciutat que és allò que realment s’havien
compromés a fer.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que s’ha endegat la redacció del projecte de rehabilitació
integral del col.legi Sant Pau; que a l’exercici 2007 es
redactarà el projecte; que el departament d’educació ja ha
iniciat els tràmits per a la redacció; que hi ha la voluntat
que es pugui incloure en les partides genèriques que té el
departament al llarg de l’exercici o en el 2008; que temes
com els Caputxins han de ser objecte de convocatòries del
departament de Cultura; que el govern de la Generalitat en
l’anterior mandat va obrir convocatòries públiques perquè els
Ajuntaments hi presentesin iniciatives; que està previst que
en aquesta nova legislatura del govern de la Generalitat es
tornin a obrir convocatòries perquè es puguin presentar
projectes de rehabilitació; que forma part de partides
globals a nivell dels pressupostos de la Generalitat i que en
el seu moment el Departament de cultura anunciarà i publicarà
les bases d’aquestes convocatòries; que el govern de la
Generalitat no pot invertir directament en un patrimoni del
qual no és titular; que és una constatació que va quedar
clara des d’un primer moment; que les obres d’inversió de
rehabilitació que es fan en alguns espais del castell
provenen totes del Ministeri de Cultura; que cada any s’ha
assignat una partida d’uns 600 mil euros anuals per fer
diferents rehabilitacions i que s’han centrat actualment a
l’edifici de l’arsenal; que la riera Galligans és un tema de
pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua; que és un ens
que té el seu propi pressupost; que el tema de la riera ha de
ser objecte d’un tractament urbanístic; que l’Agència
Catalana de l’Aigua va redactar el projecte d’endegament i
cobriment d’aquest tram de la riera, però que s’entén que
primer cal ordenar urbanísticament tot l’entorn; que s’està
tramitant el projecte executiu del segon Centre d’atenció
primària; que aviat es tramitarà el planejament urbanístic;
que la previsió d’inici de les obres és per a l’exercici del
2008 una vegada aprovats definitivament el projecte executiu
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i el planejament urbanístic i que figuraran en els
pressupostos de la Generalitat de l’any 2008 que és quan està
previst iniciar les obres.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Vila Vicente que diu que hi ha les convocatòries d’ajuts per
a obres de rehabilitació, però que també hi ha les
inversiones puntuals per a obres concretes perquè si un
ajuntament es mou les aconsegueix; que podria posar exemples
que tenen a veure amb municipis de la comarca, però que no
esmentarà el nom de cap municipi perquè no hi hagi la
temptació que algun regidor
digui alguna cosa que després
s’hagi de penedir; que el senyor Alcalde sap perfectament que
en la restauració de molts edificis sovint alguna actuació
política de l’Ajuntament de torn aconsegueix que hi hagi una
inversió puntual anual i que constata que aquest any a
Figueres no n’hi haurà; que el projecte de llei de pressupost
contempla les inversions que durà a terme l’Agència Catalana
de l’Aigua; que fa un esforç important a la comarca, però que
troba a faltar fer possible el cobriment de la riera i la
consecució de l’aparcament i que fa temps que tots estan
compromesos a tirar endavant.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que en el tema de recuperació de patrimoni els Pressupostos
Generals de l’Estat contemplen 300 mil euros per a la Casa
Natal de Salvador Dalí; que està previst establir un conveni
amb el Ministeri de la Vivenda per articular com es durà a
terme el procés de redacció del projecte i d’intervenció
arquitectònica per rehabilitar l’interior de la Casa Natal i
deixar-la amb disposició de ser utilitzada per als usos que
l’Ajuntament acabi decidint; que com el senyor Vila sap hi ha
un pla d’usos plantejat i encarregat en el seu moment; que en
relació al tema de la riera no es pot posar el carro davant
dels bous; que l’actuació que s’ha de fer a la riera ve
condicionada
per
la
solució
que
s’acabi
adoptant
urbanísticament;
que
després
s’establirà
l’acord
amb
l’Agència Catalana de l’Aigua que en aquestes qüestions té
uns parametres establerts; que en alguns casos assumeix el
50% del finançament per a temes d’endegament de rieres i que
en el moment que correspongui s’estan en disposició d’iniciar
la formalització d’aquests acords amb l’Agència Catalana de
l’Aigua, però que abans cal ordenar urbanísticament l’àmbit
per poder fer viable aquest projecte.
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---- Durant la intervenció de la Presidència, a les vint-iuna hores i vint minuts, prèviament autoritzat per la
Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Casas Luís.
----Serveis Municipals: Preguntes que formula el senyor Canet
Coma per saber l’opinió del govern sobre les queixes de veïns
per al tema de la gossera i sobre quina oponició li mereix al
govern una publicació de l’Ajuntament. Fa ús de la paraula el
senyor Canet Coma que diu que vist el to com s’està
desenvolupament el ple tots són conscients que falten poques
setmanes per acabar el mandat; que vol fer dues preguntes que
no tenen res a veure entre si, però que les fa conjuntament;
que voldria saber l’opinió del govern sobre les queixes
d’algunes veïns pel tema de la gossera, tot i que sap que no
afecta directament l’Ajuntament, i que voldria saber quina
opinió li mereix al govern la publicació de l’Ajuntament de
Figueres.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que són dos
temes molt diferents; que l’un tracta de gossos i l’altre de
persones; que sempre s’ha estat molt curós amb què la gossera
compleixi la legalitat; que són conscients que és una
activitat a la que els canvis legislatius l’obliguen a
adaptar-se a una realitat canviant; que fa molts anys que
està ubicada en aquest sector de la ciutat; que s’ha instat a
l’entitat que gestiona la gossera la legalització de
l’activitat en funció dels nous canvis normatius que hi ha
hagut; que estan tramitant el projecte d’activitat per
complir amb la normativa i amb les obres que els hi són
imprescindibles; que el regidor Pere Pujulà ha fet un
seguiment molt directe de vetllar pel compliment de la
legalitat en l’activitat i en les obres que es realitzaven;
que el més positiu és que aquesta gossera fa una funció més
enllà de l’àmbit comarcal; que l’Associació Protectora
d’Animals i Plantes de Figueres gestiona aquest servei, no
només a Figueres i a l’Alt Empordà, sinó que també ho fa per
a municipis del Gironès i d’altres comarques; que aquestes
instal.lacions tenen un àmbit de supracomarcalitat; que vol
lloar la iniciativa del Consell Comarcal de l’Alt Empordà que
ha iniciat un procés per fer una gossera d’àmbit comarcal amb
una nova ubicació prevista fora del terme municipal que
permetrà que aquestes noves instal.lacions estiguin plenament
adaptades a la normativa actual amb unes condicions tècniques
adequades i allunyades de nuclis habitats i que aquesta
activitat deixi de ser un problema
per als veïns; que la
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revista li sembla que és molt institucional; que és una
revista informativa; que explica les actuacions que s’han
executat, s’estan executant, estan en període de licitació o
que tenen prevista la seva licitació a curt termini; que s’ha
fet des d’una perspectiva totalment institucional; que no es
troba al llarg de la revista cap nom del govern, ni de
l’Alcalde, ni del partit que dòna suport al govern; que s’ha
volgut primar la institucionalitat de la revista; que fos
purament informativa de projectes executats o que estan en
marxa; que molts d’ells han estat aprovats per aquest plenari
municipal; que creu que és molt objectiva i molt rigorosa;
que s’ha buscat que complís amb aquests requisits i que des
del govern els sembla que els compleix; que una altra cosa és
que puguin ser compartits per altres grups; que cal admetre
que la discrepància és lògica i que es produeix en aquests
moments en tots els Ajuntaments; que des del govern es fa en
nom del conjunt de la institució; que els grups de l’oposició
el que fan és atribuir al govern el mèrit del que s’explica;
que la intenció era informar; que creu que s’ha fet d’una
forma objectiva i rigorosa, però que cal admetre que hi pugui
haver opinions diferenciades i que és lògic que hi siguin.
----Durant la intervenció anterior, a les vint-i-una hores i
vint-i-dos minuts, compareix el senyor Casas Luís que es
reincorpora a la sessió.
----Durant la mateixa intervenció, a les vint-i-una hores i
vint-i-quatre
minuts,
prèviament
autoritzat
per
la
Presidència, torna a absentar-se de la sessió el senyor Casas
Luís, que es reincorpora a la sessió a les quinze hores i
divuit minuts.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu les opinions són tan diferenciades que algú ha parlat
d’anar al Jutjat; que l’Alcalde ha parlat que els temes
afectaven a gossos i a persones; que tots dos afecten a
persones perquè les molesties afecten a veïns; que es queda
amb la part positiva de la iniciativa relativa a que hi haurà
un trasllat de la gossera; que respecte a la revista vol
manifestar que l’alcalde ha aplicat la lògica dels fets
consumats; que ha aplicat justament el que criticava quan
estava a l’oposició; que suposa que això és la lògica de la
política; que els que només han estan a l’oposició encara no
la tenen aplicada; que l’alcalde està fent just el contrari
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del que predicava quan estava en l’oposició, però que és una
opinió que l’Alcalde pot no compartir; que no comparteixen la
despesa de 9.000 euros que suposa que només es referia a
l’edició; que si es comptés la distribució i la feina
d’el.laboració suposa que pujarien més euros; que li sembla
que la finalitat és la publicitat encoberta perquè la
publicitat encoberta ja està inventada; que l’Alcalde fa un
exercici clar d’apropiació indeguda; que s’apropia d’unes
realitzacions, algunes de virtuals i d’altres reals; que
algunes
d’aquestes
realitzacions
les
han
fet
altres
administracions i la presidència les ven, indirectament, com
a pròpies; que les han fet altres administracions malgrat les
poques facilitats que s’hi han posat des de l’equip de
govern; que no es pot dir que totes estan en curs o
aprovades; que a l’actual Centre Penitenciari hi situa
l’arxiu comarcal de l’Alt Empordà i municipal de Figueres;
que hi havia una comissió de seguiment del que es faria amb
el Centre Penitenciari i que no s’ha convocat; que és curiós
que s’ubiqui un equipament que no ha passat ni pel plenari,
ni per junta de govern local; que potser que hi ha un acord
verbal entre el govern local i la Generalitat, però que és
una cosa que hauria de passar per plenari per poder-la
col.locar a la revista; que resulta curiós que moltes de les
actuacions que han fet altres administracions la presidència
se les apropii indirectament; que li resulta absolutament
sospitós que un centre que no se sap si passarà a la ciutat
ja ho col.loqui i que el que és una realitat, com és, el del
Puig de les Basses no hi figuri.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que no hi ha cap problema; que aquest govern ha estat un gran
defensor del centre penitenciari del Puig de les Basses; que
aquesta revista no és un balanç de mandat del govern perquè
si fos un balanç de mandat del govern hi figurarien moltes
altres actuacions; que el senyor Canet s’ha queixat perquè no
ha format part del govern; que el fet que el senyor Canet no
hagi estat durant aquests anys al govern ha estat perquè ell
mateix senyor Canet no ha volgut, ja que en el seu moment va
decidir estar als bancs de l’oposició; que en cap moment en
la revista surt el nom de l’alcalde, ni de l’alcaldia
apropiant-se de rés; que es fa una explicació de les
actuacions i projectes que es troben en marxa a la ciutat
sigui quina sigui l’administració actuant perquè en tots ells
l’administració local hi ha tingut alguna part, ja sigui en
cessió de terrenys o en altres iniciatives; que s’ha posat
50

com exemple l’arxiu;
que hi ha una acta de la comissió de
seguiment que té representants del departament de cultura de
la Generalitat de Catalunya, del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i de l’Ajuntament de Figueres que va decidir iniciar
tots els passos que conduissin a la concreció d’aquest
projecte a ubicar-se al costat de l’actual presó; que aquest
és el motiu pel qual figura a la revista; que utilitzant el
mateix to que el senyor Canet vol dir-li que els 9.000 euros
són menys del que, segons ha llegit als mitjans de
comunicació, ha costa una revista d’un ajuntament de la
comarca més petit que Figueres i del qual no dirà el nom; que
la revista pujava 12.000 euros i
que si la capital de la
comarca es gasta 9.000 euros i un municipi més petit se’n
gasta 12.000 vol dir que han estat molt curosos i molt
austers.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Canet Coma que diu que la presidència té raó a mitges; que és
cert que el seu grup va tenir l’oportunitat d’estar al
govern; que en cada cas cadascú ha d’aguantar el seu
paraigua; que ha de quedar clar que la presidència pot tenir
part de raó, però que en gran manera no la té; que si
Esquerra Republicana no està al govern municipal és perquè en
alguns moments ha estat per decisió pròpia i que en d’altres
ha estat decisió no sap si del Partit Socialista o del senyor
Joan Armangué.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que amb aixó esta totalment d’acord amb el senyor Canet; que
la raó mai és absoluta per a una de les parts; que això és
com les parelles que quan no s’estenen la culpa no és mai
tota d’una part; que tots hi han aportat una petita part i
que tots han d’assumir la part que els hi pertoca.
----Via públiques: El senyor Municoy Boniello informa sobre
l’aparició d’uns cartells al carrer Torres i Bages i de
pidolaires els dijous o dies de festa. Fa ús de la paraula el
senyor Municoy Boniello que diu que vol comentar un parell de
punts que afecten la bona imatge de la ciutat; que al carrer
Torres i Bages s’hi troben papers que posen “Prohibit
aparcar”; que aquesta mena de prohibicions és exclusiva de
l’Ajuntament; que li sembla que ningú pot tenir la llibertat
d’anar posant papers; que això indueix a una picaresca; que
els dijous o dies de festa han aparegut una mena de
pidolaires que es posen a les entrades del carrers
principals; que és una imatge que no afavoreix la ciutat i
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que per part del grup popular volen posar-ho en coneixement
perquè no convé aquesta imatge de cares al temps que venen
visitants a la ciutat.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que no sap a
què obeeix aquest cartell, si a una obra que s’està fent, si
a una vorera que s’està arrenjant o a alguna obra d’un
particular.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Municoy Boniello que diu que estava penjat a tots els arbres
del carrer.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que totes les ocupacions de la via pública han de tenir la
corresponent autorització i han de satisfer la taxa que hi ha
prevista; que cal reconèixer que les activitats privades
haurien de tenir més cura d’on pengen aquests cartells; que
com que es pot veure el dia i l’hora es comprovarà que
tinguin autorització; que en el tema dels falsos pidolaires
la Guàrdia Urbana hi està actuant per erradicar-los de la
ciutat; que es fan actuacions en aquest sentit; que moltes
vegades sota una aparença de pidolaire s’amaguen altres
intencionalitats; que hi ha un seguiment conjunt entre els
Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana en aquestes actuacions
de pidolaires encoberts per d’altres finalitats i que si es
tracta de casos socials s’actua des dels serveis socials,
però que si no són temes de serveis socials s’actua des de la
Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les vint-i-una hores i quaranta minuts, de la qual cosa
dono fe.
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