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

Núm.18

Acta de la sessió extraordinària del dia 1 d’octubre de 2007.
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 4
d’octubre de 2007, sota la Presidència de l'Alcalde Santiago
Vila Vicente es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple:
Pere Casellas Borrell, Maria Antònia Bonany Pagès, José Luís
Yécora Romero, Albert Ollé Sangenís, Isabel Pineda Llauró,
Pere
Pujulà
Comajuan,
Richard
Elelman,
Yolanda
Milán
Peñalver, Joaquim Ferrer Sala, Joaquim Felip Gayolà, Núria
Navarro Hurtado, Ciro Llueca Fonollosa, Francesc Canet Coma,
Mireia Mata Solsona, Xavier Besora Causadias, Olga Carbonell
Sabartés, Joan Antoni Bertran Soler i Diego Borrego Torres,
amb assistència del secretari general, Fernando González
Cebrián, i de l'interventor, Carles Pigem Ramis, per tal de
fer la sessió ordinària en primera convocatòria.
Excusen la seva absència els senyors Miquel Solé Soler i
Juan Casas Luís.
A les tretze hores i dinou minuts, el President declara
oberta la sessió.
----1. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat del decret de l’alcaldia del dia 18 de setembre de
2007 pel qual es va designar la Junta de Govern Local. La
Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA,
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent:
“L’Alcalde President, mitjançant el decret de data 25 de
juny de 2007, va disposar designar la Junta de Govern Local.
Es considera adient modificar la composició de la Junta de
Govern Local. Vist el que disposen els articles 23 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim
Local, 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, 22 del Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local que va ser aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 52 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals que va ser aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, i 53 del Reglament Orgànic
Municipal, aquesta Alcaldia Presidència resol: 1. Revocar el
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decret de 25 de juny de 2007 abans esmentat. 2. Designar la
Junta de Govern Local que, presidida per aquesta Alcaldia,
estarà integrada pels següents regidors: Maria Antònia Bonany
Pagès. José Luís Yécora Romero. Albert Ollé Sangenís. Yolanda
Milán Peñalver. Joaquim Ferrer Sala. Joaquim Felip Gayolà.
Richard Elelman.”
----2. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat del decret de l’alcaldia del dia 26 de setembre de
2007 pel qual es va constituir el cartipàs municipal i es
varen conferir delegacions genèriques d’àrees i delegacions
especials de serveis a diferents regidors i regidores. La
Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA,
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent:
“Aquesta acaldia presidència, mitjançant un decret de
data 27 de juny de 2007, va disposar constituir el cartipàs
municipal i conferir delegacions genèriques d’àrees i
delegacions especials de serveis a diferents regidors i
regidores.
Es
considera
adient
modificar
el
cartipàs
municipal i les delegacions genèriques d’àrees i delegacions
especials de serveis a diferents regidors i regidores. Vist
el que disposen els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 56 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya que
va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
43,44 i 45 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals que va ser aprovat pel Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 62, 63 i 64 del
Reglament Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia Presidència
resol: 1. Revocar el decret de 27 de juny de 2007 abans
esmentat. 2. Constituir el cartipàs municipal que estarà
integrat per les següents àrees: 1. Àrea d’alcaldia. Compren
els serveis següents: Gabinet d’alcaldia; Oficina del síndic
municipal de greugues i Factoria o àrea de projectes.
2.
Àrea de serveis econòmics i generals. Compren els serveis
següents:
Intervenció;
Tresoreria;
Gestió
tributària;
Recursos
humans;
Organització
i
logística;
Sistemes
d’informació i Contractació i patrimoni 3. Àrea d’acció
territorial, urbanisme i medi ambient. Compren els serveis
següents: Urbanisme; Obres i projectes; Habitatge i Medi
ambient i qualitat ambiental. 4. Àrea de serveis urbans,
mobilitat i seguretat. Compren els serveis següents: Serveis
urbans; Qualitat urbans; Mobilitat; Seguretat ciutadana i
Protecció civil. 5. Àrea de serveis a les persones. Compren
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els serveis següents: Joventut; Cultura; Esports; Educació;
Drets civils, solidaritat i cooperació; Benestar social, gent
gran i infància; Sanitat i salut i Dona i gestió de la
igualtat. 6. Àrea de processos estratègics. Compren els
serveis següents: Pla estratègic Figueres 2020 i Pla director
per a la societat del coneixement. 7. Àrea de promoció,
comerç, turisme i relacions transfrontereres. Compren els
serveis següents: Promoció econòmica; Comerç; Turisme;
Barris,
festes
i
associacionisme
veïnal;
Relacions
transfrontereres i amb la Catalunya Nord i amb la Catalunya
Nord i Participació ciutadana. 3. Conferir als senyors i
senyores que s’esmenten a continuació les delegacions
genèriques que per a cada cas i àrea s’indiquen: 1. Àrea de
serveis econòmics i generals. Pere Casellas Borrell. 2. Àrea
de serveis urbans, mobilitat i seguretat. José Luís Yécora
Romero. 3. Àrea de serveis a les persones. Maria Antònia
Bonany Pagès. 4. Àrea de processos estratègics. Albert Ollé
Sangenís. 5. Àrea de promoció, comerç, turisme i relacions
transfrontereres. Albert Ollé Sangenís. 4. Determinar que els
delegats d’àrea abans esmentats es denominaran “Director de
l’àrea” o “Directora de l’àrea” que correspongui. 5.
Determinar que les delegacions genèriques en favor dels
Directors d’àrea comprendrà les següents facultats, sense que
inclogui
la
facultat
de
resoldre
mitjançant
actes
administratius que afectin tercers: Dirigir i gestionar la
seva àrea; Coordinar i controlar les activitats dels serveis
respectius que tinguin encomanats; Cooperar en la coordinació
amb les altres àrees d’organització administrativa de
l’Ajuntament; Proposar objectius als òrgans de direcció
política; Elaborar programes d’actuació i les previsions
pressupostàries en relació als objectius establerts i als
recursos humans, materials i financers assignats a l’àrea;
Adoptar les mesures adequades per al normal desenvolupament
dels programes i actuacions municipals corresponents a l’àrea
i controlar la seva execució i resultats; El comandament
superior del personal dels serveis, seccions i unitats
administratives de l’àrea segons estableixi la normativa
vigent; Determinar les necessitats de recursos humans de
l’àrea, així com elaborar propostes d’adequació i modificació
de l’estructura orgànico – funcional i de l’assignació de
recursos de l’àrea, en coordinació amb el servei de recursos
humans; Pertànyer a altres comissions de coordinació entre
àrees o d’assessorament que s’estimin convenients; Impulsar
el coneixement i canalització de les demandes i necessitats
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dels ciutadans. 6. Conferir als senyors i senyores que
s’esmenten a continuació les delegacions especials que per a
cada cas i servei s’indiquen: 1. Intervenció, Tresoreria,
Gestió tributària i Sistemes d’informació: Albert Ollé
Sangenís.
Recursos
humans:
José
Luis
Yécora
Romero.
Organització i logística i Contractació i patrimoni: Isabel
Pineda Llauró. 2. Obres i projectes: Pere Casellas Borrell.
Habitatge: Yolanda Milán Peñalver. Medi Ambient i qualitat
ambiental: Richard Elelman. 3. Serveis Urbans: Joaquim Felip
Gayolà. Qualitat urbana: Pere Pujulà Comajuan. Mobilitat,
Seguretat ciutadana i Protecció Civil: José Luis Yécora
Romero. 4. Joventut i Educació: Yolanda Milán Peñalver.
Cultura: Ciro Llueca Fonollosa; Esports: Joaquim Ferrer Sala.
Drets civils, solidaritat i cooperació, Benestar social, gent
gran i infància, Sanitat i salut: Maria Antònia Bonany Pagès.
Dona i gestió de la igualtat: Núria Navarro Hurtado. 5. Pla
estratègic Figueres 2020 i Pla director per la societat del
coneixement: Albert Ollé Sangenís. 6. Promoció econòmica:
Albert Ollé Sangenís. Comerç, Turisme, Barris, Festes i
Associacions
veïnals:
Joaquim
Felip
Gayolà.
Relacions
transfrontereres i amb la Catalunya Nord: Isabel Pineda
Llauró. Participació ciutadana: Yolanda Milán Peñalver. 7.
Determinar que els regidors amb les delegacions anteriors es
denominaran “Director del servei” o “Directora del servei”
que correspongui. 8. Determinar que les delegacions especials
de serveis a què es refereix el punt anterior comprendrà la
facultat de direcció interna i de gestió dels serveis
corresponents sense que inclogui la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers.”
----3. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat del decret de l’alcaldia del dia 26 de setembre de
2007 pel qual es va nomenar el tinent d’alcalde. La
Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA,
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent:
“L’alcalde president, mitjançant el decret de 25 de juny
de de 2007, va disposar nomenar tinents d’alcalde. Es
considera
adient
modificar
el
nomenament
de
tinents
d’alcalde. Vist el que disposen els articles 20, 21.2 i 23.3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, 48.1 i 55 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 21 del Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local que va
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ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril,
l’article
46
del
Reglament
d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals que va
ser aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i
52
del
Reglament
Orgànic
Municipal,
aquesta
alcaldia
presidència resol: 1. Revocar el decret de 25 de juny de 2007
abans esmentat. 2. Nomenar com a primer tinent d’alcalde el
regidor que a continuació s’especifica: Pere Casellas
Borrell.”
----4. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat del decret de l’alcaldia del dia 26 de setembre de
2007 pel qual es va designar la Junta de Govern Local. La
Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA,
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent:
“L’Alcalde President, mitjançant el decret de data 18 de
setembre de 2007, va disposar designar la Junta de Govern
Local. Es considera adient modificar la composició de la
Junta de Govern Local. Vist el que disposen els articles 23
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
Règim Local, 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 22 del Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local que va
ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, 52 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals que va ser aprovat pel
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 53 del Reglament
Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia Presidència resol: 1.
Revocar el decret de 18 de setembre de 2007 abans esmentat.
2. Designar la Junta de Govern Local que, presidida per
aquesta Alcaldia, estarà integrada pels següents regidors:
Pere Casellas Borrell. Maria Antònia Bonany Pagès. José Luís
Yécora Romero. Albert Ollé Sangenís. Isabel Pineda Llauró.
Pere Pujulà Comajuan. Richard Elelman.”
----5. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat del decret de l’alcaldia del dia 26 de setembre de
2007 pel qual es va autoritza la presència en les sessions de
la Junta de Govern Local dels membres de l’equip de govern.
La Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA,
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent:
“Aquesta Alcaldia Presidència, mitjançant un decret de
data 26 de setembre de 2007, ha designat la Junta de Govern
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Local. L’article 59.2 del Reglament Orgànic Municipal preveu
que l’Alcalde pugui autoritzar la presència de qualsevol
regidor de l’Ajuntament en les sessions de la Junta de Govern
Local. Per tot això, l’Alcaldia Presidència resol: Autoritzar
la presència en les sessions de la Junta de Govern Local dels
membres de la Corporació següents que no formen part d’aquest
òrgan: Yolanda Milán Peñalver. Joaquim Ferrer Sala. Joaquim
Felip Gayolà. Núria Navarro Hurtado. Ciro Llueca Fonollosa.”
----6. Ajuntament: Es deixa damunt la taula la proposta
relativa a determinar els càrrecs que es desenvoluparan en
règim de dedicació exclusiva i parcial. La Presidència
procedeix a la lectura de la proposta següent:
“El Ple de l’Ajuntament, el dia 5 de juliol de 2007, va
determinar els càrrecs que a desenvolupar en règim de
dedicació exclusiva i parcial. Es considera adient modificar
els càrrecs a desenvolupar en règim de dedicació exclusiva i
parcial. Vist el que disposen l'article 166 del Text Refós de
la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya que va
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases de règim local, els articles 117, 118 i 119 del
Reglament orgànic municipal i l’article 13 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, l'Alcaldia Presidència proposa que s'adoptin els
acords següents: 1r. Revocar l’acord del Ple de l’Ajuntament
de 5 de juliol de 2007 abans esmentat. 2n. Determinar que els
càrrecs que es desenvoluparan en règim de dedicació
exclusiva, establint com a retribució la de catorze pagues
anuals per l’import que per a cada cas s’indica, siguin els
següents: A. Un Director o Directora de serveis. 3.265,78
euros bruts. B. Un Director o Directora d’àrea. 3.265,78
euros bruts. 2n. Determinar que els càrrecs que es
desenvoluparan en règim de dedicació parcial de vint hores
setmanals, establint com a retribució la de catorze pagues
anuals per l’import que s’indica, siguin els següents: A. Un
o una Tinent d’Alcalde.
2.715,35
euros
bruts.
B.
Cinc
Directors o Directores de serveis. 2.164,92 euros bruts. 3r.
Actualitzar
anualment
aquestes
quantitats
d'acord
amb
l'increment previst a la Llei de Pressupostos de l'Estat per
a les retribucions dels empleats de l'Administració Pública.
4t. Autoritzar l'Alcaldia Presidència perquè realitzi tants
actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords
anteriors.”
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Prossegueix amb la ús de la paraula la Presidència que
diu que aquesta proposta s’hauria de deixar damunt la taula
perquè s’ha obviat un tràmit administratiu; que s’hauria
d’haver inclós la seva ratificació a l’ordre del dia i que
s’inclourà al ple ordinari del proper dijous; que valora
positivament el nou govern municipal; que era absolutament
necessari convocar aquest ple extraordinari; que els grups
municipals Popular i Esquerra Republicana de Catalunya queden
a l’oposició, però que el govern sempre tindrà una actitud
d’entesa i que no han de dubtar en presentar propostes que
sempre es tiraran endavant.
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que
avui no toca fer valoració del govern; que en el proper ple
votarà en contra de la proposta que avui queda sobre la taula
i que el govern tria els socis amb qui vol governar.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego
Torres que diu que el vot del seu grup municipal sobre aquest
punt serà negatiu i que en el ple de dijous exposarà els
motius; que està a favor d’un govern d’unitat; que sap que
amb la Presidència no hi ha d’haver cap problema, però que
amb una altra persona potser sí que n’hi poden haver.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que
diu que no té massa clar per què s’ha convocat un ple
extraordinari si l’únic punt que podia haver aportat un cert
debat es deixa damunt la taula; que considera absolutament
inútil la convocatòria del ple d’avui i que si el govern ja
sabia que s’havien de deixar les dedicacions damunt la taula
aquest ple no té cap sentit.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que es considerava adient convocar aquest
Ple; que es pretenia poder debatre aquestes dedicacions; que
per un problema des de la secretaria general de la no
inclusió de la ratificació a l’ordre del dia s’ha de deixar
la proposta damunt la taula i que la intenció era de convocar
aquest Ple extraordinari perquè es pugués visualitzar el nou
equip govern.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que
diu que no vol iniciar cap debat, tot i que, per part del
senyor Casellas s’hagi tirat la primera pedra; que no li
sembla que s’hagi de solemnitzar ni visualitzar el pacte de
nou govern a través d’un ple i que ja hi ha hagut prou
visualització en els darrers dies; que no s’ha de solemnitzar
qui governa i que no cal tanta solemnitat.
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A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que aquesta ple era important i
trascendent; que amb el nou pacte de govern es posa fi a cinc
anys d’inestabilitat municipal; que han estat capaços de
tancar acords; que es tanca una situació mal resolta des de
feia cinc anys; que això és molt bo per al futur de Figueres
i que va més enllà de les set dedicacions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les tretze hores i trenta-sis minuts, de la qual cosa dono
fe.
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