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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.01 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 14 de gener de 2016 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 14 
de gener de 2016, sota la Presidència de l'Alcaldessa Marta 
Felip Torres es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple: 
Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes Zafra, Manuel Toro 
Coll, Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol Matas, Joaquim Felip 
Gayolà, Alfons Martínez Puig, Maria del Mar Casas Honrado, 
César Luis Barrenechea Montero, Agnès Lladó Saus, Maria 
Perpinyà Fortunet, Jordi Giró Ribas, Natàlia Sànchez Dipp, 
Montserrat Boher Genís, Maria Àngels Olmedo Delestal, Diego 
Borrego Torres, Héctor Amelló Montiu i Xavier Monfort 
Peligero, amb assistència del secretari general, Fernando 
González Cebrián, i de la interventora, Anna Morell Arimany, 
per tal de fer la sessió ordinària en primera convocatòria. 

Excusen la seva absència els membres de l’Ajuntament 
Lluís Armengol Subirós i Antonio Pérez Márquez. 

A les dinou hores i nou minuts, la Presidència declara 
oberta la sessió. 
 
----1. Ajuntament: S’aproven sense rectificacions les actes 
de les sessions anteriors, ordinàries dels dies 1 d’octubre  
5 de novembre i extraordinària del dia 23 de novembre, totes 
de l’any 2015, que van ser repartides amb la convocatòria. 
 
----2. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat de l’informe sobre l’activitat institucional de 
l’Alcaldia. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
de l’informe següent: 

“ACTIVITATS INSTITUCIONALS DE L’ALCALDESSA. (desembre i 
gener). Divendres, 4 de desembre. Escola d’Hostaleria. 
Presentació del nou Club de marqueting d’enogastronomia. 
Vilafant. Visita al pavelló. Rambla. Presentació  a la premsa 
de les activitats de Nadal. Dissabte 5 de desembre. Rambla. 
Passejada pel mercat de Nadal. Vilatenim. Visita a la fira. 
Dimarts 8 de desembre. TM El Jardí. Concert en motiu del 150è 
aniversari del naixement d’Enric Morera. Dimecres 9 de 
desembre. Barcelona. Reunió amb el director General de 
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Política Financera, Assegurances i Tresor. Visita a la plaça 
de Braus. Dijous 10 de desembre. Visita a les obres del Parc 
Bosc. Divendres 11 de desembre. Biblioteca. Presentació del 
calendari 2016 “records de Figueres” editat per l’Ajuntament 
i el Setmanari l’ Empordà. Dissabte 12 de desembre. Rambla. 
Inauguració de l’arbre de Nadal. Rambla. Espectacle de 
l’escola de ballet Marta Coll a favor de la Marató de TV3. 
Diumenge 13 de  desembre. Girona. Participació en la Marató 
de TV3. Dilluns 14 de desembre. Sala de Plens. Junta local de  
Seguretat amb l’assistència de Jordi Jané, conseller 
d’Interior . Dimecres 16 de desembre. Col�legi Cor de Maria. 
Visita als alumnes de l’Aula d’informàtica de l’escola. 
Castell de Sant Ferran. Reunió del patronat del castell. 
Associació Malalts d’Alzheimer. Presentació del calendari del 
mossos 2016 dedicat a l’Alzheimer. Divendres 18 de desembre. 
Aperitiu de Nadal amb el treballadors d’ECOSERVEIS. Fundació 
Salut Empordà. Acte de reconeixement als professionals. 
Residència Els Arcs. Festa de Nadal amb els usuaris del 
centre. Dissabte 19 de desembre. Sala de plens. Comiat del 
minyons escolta Sant Pere que han viatjat al campament de 
refugiats saharauis de Smara en el marc del projecte “Junts 
pel lleure”. Plaça de l’Ajuntament. Inauguració del Tió 
solidari. Auditori Caputxins. Lliurament del premis de la 
revista d’Estil. Casa Cultural d’Andalusia . Festa del Torró. 
Diumenge 20 de desembre. La Cate. Concert de Nadal de la 
coral de l’institut Ramon Muntaner. Pa Volador. Quina de la 
fundació ALTEM. Dilluns 21 de desembre. Sala de Plens 
Lliurament de les plaques als treballadors municipals  
jubilats el 2015. Dimarts 22 de desembre. Rambla. Concert 
dels alumnes de l’escola de música “Temps de música”. 
Dimecres 23 de desembre. Fisersa. Aperitiu de Nadal amb els 
treballadors. Dijous 24 de desembre. Fundació Salut Empordà. 
Visita als usuaris de l’hospital i del socio sanitari Bernat 
Jaume. Divendres 25 de desembre. Pl. de la Font Lluminosa. 
Audició de sardanes per commemorar el 50è aniversari de la 
font lluminosa. Visita a l’Asil Vilallonga i el Menjador 
Social. Dissabte 26 de desembre. Església de Sant Pere. 
Concert de Sant Esteve amb la Coral del Sant  Pau, la Coral 
del Muntaner, la Coral del Deulofeu i la Coral Polifònica. 
Restaurant Pa Volador. Quina de la Unió Esportiva Figueres. 
Dilluns 29 de desembre. Visita a les diferents associacions 
de veïns de la ciutat que participen en el “Nadal als 
barris”. Dimarts 30 de desembre. Institut Ramon Muntaner. 
Inauguració de la factoria Lúdic. Dissabte 2 de gener. Dinar 
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amb els membres de la Penya Unionista Figueres. Dijous 5 de 
gener. Plaça de l’Ajuntament. Rebuda dels Reis d’Orient a 
l’Ajuntament. Divendres 8 de gener. Auditori Caputxins 
Presentació de la nova temporada de teatre. Museu Dalí. Acte 
de celebració del centenari de “La Caixa” a la ciutat. 
Dimarts 12 de gener. Consell comarcal de l’Alt Empordà. 
Inauguració de l’exposició d’escultura i pintura d’ Enric 
Camps.” 
 
----3. Treball: Es ratifica el decret de l’Alcaldia-
Presidència de 24 de novembre de 2015 pel qual es va resoldre 
adherir-se a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 
de la Diputació de Girona per al període 2016-2019. El senyor 
Toro Coll procedeix a la lectura del decret següent: 
 “Vist que la Diputació de Girona ha considerat la 
conveniència de consolidar i potenciar la Xarxa de Serveis 
Locals de Promoció Econòmica per a millorar la capacitació 
dels municipis i les comarques en la realització de 
polítiques locals de promoció econòmica, habilitant un espai 
de treball per a aprofitar les sinergies i complementarietats 
de les entitats locals adherides així com per a la 
implementació de les seves futures polítiques de Promoció 
Econòmica. Vist que la Diputació de Girona va publicar en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 185 de 24 
de setembre de 2015, les bases específiques reguladores i la 
convocatòria per a l'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE) 2016-2019. Vist que l’Ajuntament 
de Figueres, a través del Servei de Promoció Econòmica, duu a 
terme projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el 
desenvolupament local i que en data 16 de gener de 2012, 
aquest Ajuntament va aprovar per decret d’Alcaldia l’adhesió 
a la XSLPE per al període 2012-2015, ratificada pel Ple en 
data 3 de febrer de 2012. Atès que el Servei de Promoció 
Econòmica de l'Ajuntament de Figueres té la voluntat de 
continuar adherida a la XSLPE en base a la bona experiència 
obtinguda en la participació en la XSLPE en el període 2012-
2015 i, atès que cal continuar implementant accions de 
promoció econòmica municipal, aquesta Alcaldia-Presidència 
RESOL: 1r.- Adherir-se a la XSLPE de la Diputació de Girona 
per al període 2016-2019, acceptar les condicions d'adhesió 
establertes a les bases i a la convocatòria, amb els drets i 
obligacions que s'hi esmenten, i signar la sol�licitud 
d'adhesió. 2n.- Designar com a interlocutor polític amb la 
Diputació de Girona dins el programa Xarxa de Serveis Locals 
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de Promoció Econòmica (XSLPE) al Sr. Manuel Toro Coll, 
Regidor Delegat del Servei de Promoció Econòmica. 3r.- 
Designar com a interlocutor Tècnic amb la Diputació de Girona 
dins el programa Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE) al Sr. David Carvajal Carbonell, Cap de 
l'Àrea de Promoció Econòmica. 4t.- Comunicar l'adopció 
d'aquest acord a l'àrea de Promoció Econòmica de la Diputació 
de Girona per al seu coneixement i efectes. 5t.- Sotmetre 
aquest acord a ratificació del Ple Municipal.” 
 Seguidament, intervé la senyora Boher Genís que diu que 
si el senyor Toro podria detallar una mica quines són les 
condicions d'adhesió. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que no les té aquí relacionades, però que 
es tracta d’acceptar les normes de funcionament internes 
perquè és la Diputació la que fa la gestió i la direcció; que 
es treballarà coordinadament i que li pot enviar una còpia de 
les condicions. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Boher Genís 
que diu que ho volia saber sobretot per si hi havia algun 
tipus d'aportació econòmica. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que són aportacions de tipus logístic, de 
material i de persones, però que no hi ha aportacions 
econòmiques. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el 
decret abans transcrit. 

 
----4. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de 
l’Alcaldia Presidència de 25 de novembre de 2015 pel qual es 
va resoldre participar en el projecte “Millorar la 
competitivitat de les empreses ubicades als polígons 
industrials de la comarca de l’Alt Empordà i fer atractius 
els polígons industrials per a futurs inversors”. El senyor 
Toro Coll procedeix a la lectura del decret següent: 
 “La potenciació del sector industrial de la ciutat de 
Figueres i del conjunt de la comarca de l’Alt Empordà és 
fonamental per a generar activitat econòmica i en especial 
ocupació de qualitat. En aquest sentit és especialment 
interessant donar suport a les empreses instal�lades als 
polígons industrials de la comarca i alhora intentar captar 
empreses que s’hi puguin instal�lar. En aquesta línia el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha elaborat el projecte 



 

 5  

"Millorar la competitivitat de les empreses ubicades als 
polígons industrials de la comarca de l'Alt Empordà i fer 
atractius els polígons industrials per a futurs inversors. En 
la redacció d’aquest projecte han participat els Ajuntaments 
de Castelló d’Empúries, Figueres, La Jonquera i Vilamalla. En 
el marc de l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 
2014 i de la RESOLUCIÓ EMO/744/2015, de 16 d'abril, per la 
qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a la 
concessió de subvencions destinades als programes de suport 
al desenvolupament local, el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà ha presentat una sol�licitud de subvenció de 
27.045,55 euros al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya per a un Agent d’Ocupació i 
Desenvolupament Local de millora de la competitivitat dels 
polígons industrials de l’Alt Empordà. L’Agent d’Ocupació i 
Desenvolupament Local de millora de la competitivitat dels 
polígons industrials de l’Alt Empordà seria contractat pel 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. En el Conveni de 
col�laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i 
els Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Figueres, la Jonquera 
i Vilamalla per a la implementació del projecte "Millorar la 
competitivitat de les empreses ubicades als polígons 
industrials de la comarca de l'Alt Empordà i fer atractius 
els polígons industrials per a futurs inversors" en el marc 
de la convocatòria d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament 
Local (AODL) del Servei d'Ocupació de Catalunya els 
compromisos assumits pels ajuntaments són els següents: - 
Participar en el procés de selecció de l'AODL. - Facilitar la 
informació relativa als polígons industrials i de les 
empreses instal�lades al seu municipi, així com dels 
contactes i coneixement necessari per a dur-ho a terme. - 
Complir les tasques assignades al pla de treball del 
projecte. - Destinar un professional de referència a 
l'Ajuntament al projecte. - Participar en la comissió de 
seguiment del projecte. - Aportar 2.291,88 euros per a 
finançar el projecte i habilitar una partida pressupostària 
al pressupost de l'any 2016. L'aportació es farà efectiva a 
l'entrega de la memòria final. Aquest projecte té un cost 
total de 36.213,07 euros. 27.045,55 euros serien finançats a 
través de la subvenció del Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya en base a les esmentades Ordre 
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i Resolució. Els restants 9.167,52 euros serien finançats de 
la manera següent: - Ajuntament de Castelló d’Empúries 
2.291,88 euros. - Ajuntament de Figueres 2.291,88 euros. - 
Ajuntament de La Jonquera 2.291,88 euros. - Ajuntament de 
Vilamalla 2.291,88 euros. Aquesta aportació de 2.291,88 euros 
seria amb càrrec al pressupost del 2016. En base als 
antecedents exposats, i vist l’informe del Cap de l’Àrea de 
Promoció Econòmica, adjunt a l’expedient, aquesta Alcaldia-
Presidència resol: 1r. Participar en el projecte "Millorar la 
competitivitat de les empreses ubicades als polígons 
industrials de la comarca de l'Alt Empordà i fer atractius 
els polígons industrials per a futurs inversors", fer-hi una 
aportació econòmica de 2.291,88 euros amb càrrec al 
pressupost del 2016 en el cas que sigui resolta favorablement 
la sol�licitud de subvenció per a l’Agent d’Ocupació i 
Desenvolupament Local de millora de la competitivitat dels 
polígons industrials de l’Alt Empordà presentada pel Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà. 2n. Aprovar el Pla de treball AODL 
"Millorar la competitivitat de les empreses ubicades als 
polígons industrials de la comarca de l'Alt Empordà i fer 
atractius els polígons industrials per a futurs inversors", 
que s’adjunta a l’expedient. 3r. Aprovar el Conveni de 
col�laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i 
els Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Figueres, la Jonquera 
i Vilamalla per a la implementació del projecte "Millorar la 
competitivitat de les empreses ubicades als polígons 
industrials de la comarca de l'Alt Empordà i fer atractius 
els polígons industrials per a futurs inversors" en el marc 
de la convocatòria d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament 
Local (AODL) del Servei d'Ocupació de Catalunya, que 
s’adjunta a l’expedient.  4t. Destinar com a  professional de 
referència a l'Ajuntament al projecte a Lluís Zamorano 
Méndez. 5è. Ratificar el present acord al Ple Municipal.” 
Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Toro Coll que 
diu que és bo recordar que fa un parell d'anys que es va 
posar en marxa un projecte que es diu Investin amb el qual 
s’ha col�laborat amb l'Ajuntament de Girona; que ha estat la 
definició o recerca de posicionament de tots els terrenys 
industrials que tenen ambdós municipis i els seus voltants 
sense limitar-se estrictament al terme municipal; que això va 
fer i va provocar que per part del Consell Comarcal i de 
diferents municipis de l'entorn també es veiés la necessitat 
de fer alguna actuació que anés més enllà del fet de definir-
los, tenir-los i promoure'ls internacionalment; que això és 
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el que es fa a través del projecte Investin; que per part de 
la Generalitat es subvenciona un Agent d’ocupació i 
desenvolupament local que permetrà treballar directament en 
la millora de la competitivitat de les empreses ubicades en 
aquests polígons industrials; que és un projecte que es fa 
conjuntament amb el Consell Comarcal i els diferents 
municipis amb aquesta finalitat i que el cost són 36.000 
euros dels quals 27.000 vénen subvencionats. 
 Seguidament, intervé la senyora Boher Genís que diu que 
en aquest cas el grup de la Candidatura d’Unitat Popular 
s'abstindrà més que res perquè el tipus de model de 
desenvolupament que hi ha en aquest tipus de projectes no és 
el seu; que pensen que el fet de recórrer a inversions 
exògenes al territori és una cosa habitual, però que 
tanmateix a mig o a llarg termini pot ser contraproduent i 
provocar un efecte contrari com és empobrir i treure poder a 
les comunitats locals i als territoris; que també pensen que, 
a vegades, amb aquest tipus de termes com és la millora de la 
competitivitat de les empreses se sol produir, malauradament, 
una degradació o una precarització de les condicions laborals 
dels treballadors, ja que, al final, un mecanisme habitual en 
l'economia capitalista per ser més competitiu és reduir 
costos mitjançant la precarització de mà d'obra i que 
s’abstindran perquè no coneixen amb profunditat en què 
consisteix aquesta millora de la competitivitat. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que diu que el seu vot és un vot afirmatiu perquè 
entén que el que s'està votant és una millora dels polígons 
industrials com podria ser la seva vessant de fibra òptica, 
serveis i millora dels accessos que pugui fer que les 
empreses es vegin atretes per instal�lar-se en aquests 
polígons industrials i no en uns altres; que s’hauria de dir 
si és que va en el sentit del que ha explicat la senyora 
Montse Boher, però que el seu grup ha entès que va sobre la 
competitivitat del polígon industrial; que entén que es 
tracta de fer-ho més atractiu millorant els accessos, les 
connexions d’internet, l’enllumenat i els serveis dels 
terrenys ja destinats a polígon industrial; que entén que és 
per això i que ho diu perquè el seu vot és favorable perquè 
entén que això va en aquest sentit. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que 
diu que el projecte és més ambiciós que tot això; que des de 
fa temps els que l'envolten saben que defensa aquest concepte 
d'Alt Empordà i de Figueres, la seva capital, com un 
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territori integrat; que, inclús, a Fisersa li vol donar 
aquest caire de vetllar per la sostenibilitat, l'energia i  
l'aigua de tot el que els envolta; que s’han redactat i s’han 
treballat intensament el plans estratègics de desenvolupament 
comarcal en el sentit d'aixecar el nivell d’aquesta terra de 
tots en vista de tot el que volen fer, del que no voldrien 
fer i del que caldria desfer; que hi ha moltes coses que 
s'han d'anar millorant; que això va en aquesta línia; que 
aquesta persona tindrà al seu abast tots aquests estudis en 
els quals es parla de quin tipus de terra i de quin tipus 
d'entorn és el que es vol; que haurà de vetllar perquè es 
vagi en aquesta línia; que això significa que serà magnífic 
si es pot tenir fibra òptica i totes les altres millores de 
petit calat, però que les altres de molt més abast s’han 
d’anar treballant perquè aquesta no és una feina ni a curt ni 
a mig termini, sinó que és a llarg termini; que s’ha d’anar 
fent i aconseguir evitar que no arribin inversions que no es 
volen de cap manera, sinó que el que es voldria serien 
inversions en investigació, desenvolupament, entorn, energies 
renovables i tecnologies de la informació; que aquest és el 
tipus d'empresa que es voldria al territori i que això anirà 
en aquest sentit i amb aquest enfocament. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació la ratificació del decret abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA de ratificar-lo en 
votar-hi a favor els disset membres de l’Ajuntament següents: 
Felip Torres, Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, 
Masquef Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, 
Casas Honrado, Barrenechea Montero, Lladó Saus, Perpinyà 
Fortunet, Giró Ribas, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló 
Montiu i Monfort Peligero; i abstenir-se, els dos membres de 
l’Ajuntament següents:  Sànchez Dipp i Boher Genís. 
 
----5. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de 
l’Alcaldia Presidència de 25 de novembre de 2015 pel qual es 
va acceptar la subvenció del Programa de Treball als Barris 
2015 provinent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. El 
senyor Toro Coll en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament 
ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret  següent: 

“El Servei d'Ocupació de Catalunya, mitjançant el 
Projecte "Treball als barris", dóna suport de manera 
prioritària als barris i a les àrees urbanes que, per les 
seves característiques, requereixen d’una atenció especial de 
l’Administració per tal de millorar-les des del punt de vista 
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ocupacional. Amb l’objectiu d’estimular-hi la creació de 
l’activitat econòmica i la generació d’ocupació, i 
desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat 
de vida de les persones que hi resideixen. El Projecte 
“Treball als barris” dóna suport a projectes de caràcter 
integrat en el marc d’un Pla d’execució anual que pot 
contenir fins a 5 programes i 7 tipus d’acció diferents de 
promoció de l’ocupació i desenvolupament local. El programa 
es regula a l'Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol i Resolució 
EMO/758/2015, de 17 d'abril, per la qual s'obre la 
convocatòria per a l'any 2015 per a la concessió de 
subvencions destinades al Programa de suport als territoris 
amb majors necessitats d'equilibri territorial i social: 
Projecte Treball als barris. Atesa l'aprovació del programa 
amb número d'expedient, GTB-097/15, per mitjà de resolució 
amb data 21 d'octubre de 2015 de la Directora del Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya Sra. Maria Carme Duch 
Torrelles, registre d'entrada núm. 23329 de data 18 de 
novembre de 2015 per a la realització del Pla d'execució 
presentat, amb una subvenció total de 511.033,02 €  i que es 
distribueix en les següents actuacions: Programa A: Programa 
específic de caràcter experimental i innovador per afavorir 
la inserció sociolaboral de col�lectius amb dificultats 
d'inserció. A1-01 Dispositiu d'inserció sociolaboral per als 
veïns i veïnes del barri de la Marca de l'Ham, 140.969,27 €.  
A1-02  Dispositiu d'inserció sociolaboral per a col�lectius 
amb dificultats del Centre Històric de Figueres, 92.450,79 €. 
Programa B: Programa de qualificació professional.  B2-01 
Formació professionalitzadora en jardineria, horticultura 
ecològica i manteniment, 13.194,00 €. Programa D: Programes 
d'experiència laboral. Accions ocupacionals i professionals. 
DX-04 Condicionament i millora d´espais d'interès públic al 
barri de la Marca de l'Ham i al Centre Històric, 94.751,04 €. 
DX-03 Dinamització econòmica i comercial al barri de la Marca 
de l'Ham i al Centre Històric, 17.424,18 €. DX-02 Jardineria 
i manteniment al barri de la Marca de l'Ham i al Centre 
Històric de Figueres, 92.040,21 €. DX-01 Neteja i 
condicionament d´espais públics al barri de la Marca de l'Ham 
i al Centre Històric, 33.157,98 €. Programa E: Programes de 
desenvolupament local. E1-01 Director/a del programa 
ocupacional i de desenvolupament local, 27.045,55€. Per tal 
d'acreditar l'inici del Pla d'execució cal presentar el 
certificat d'inici en el termini d'un mes a partir de la 
notificació de la resolució. Ens recomanen presentar aquest 
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certificat amb data màxima de 30 de novembre, a fi de poder 
rebre el 80% de la dotació total atorgada, d'acord amb el que 
estableix la base 17, en relació amb la base 16 de l'Ordre 
EMO/225/2014, de 22 de juliol. En base als antecedents 
exposats, i vist l’informe de la Coordinadora del Programa 
Treball als Barris, adjunt a l’expedient. L’Alcaldia-
Presidència resol: 1r. Acceptar la subvenció del Programa 
Treball als Barris 2015 provinent del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya que ens permetrà millorar la situació 
socioeconòmica dels habitants dels barris del Centre Històric 
i de la Marca de l’Ham de Figueres, a través del foment de 
l'activitat econòmica del barri, de la millora de 
l'ocupabilitat dels seus veïns i veïnes a través de la 
formació i de l'execució d'accions encaminades a la seva 
inserció laboral. 2n. Generar crèdit a les partides de 
despeses corresponents, les quals van finançades amb aquesta 
subvenció. 3r. Comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, l’acceptació de les 
esmentades subvencions. 4t. Ratificar el present acord pel 
Ple municipal.” 

 
----6. Aportacions i subvencions: Es ratifica el  decret de 
l’Alcaldia Presidència de 25 de novembre de 2015 pel qual es 
van acceptar unes subvencions per a la contractació d’agents 
d’ocupació i desenvolupament local. El senyor Toro Coll 
procedeix a la lectura del decret següent: 

“El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya va publicar al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya núm. 6855 de data 21 d'abril de 2015 la 
RESOLUCIÓ EMO/744/2015, de 16 d'abril, per la qual s'obre la 
convocatòria per a l'any 2015 per a la concessió de 
subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local. Així mateix el Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya va publicar al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6683 de data 
11.8.2014, l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 
2014. En base a aquestes ordres l’Ajuntament de Figueres va 
sol�licitar en data 21 de maig de 2015 les subvencions 
següents: - Subvenció de  27.045,55 euros al Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a la 
pròrroga de la contractació de l’agent d’ocupació i 
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desenvolupament local d’Innovació i creixement empresarial 
Laura Vilaplana Moreno.  - Subvenció de 27.045,55 euros al 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya per a la pròrroga de la contractació de l’agent 
d’ocupació i desenvolupament local de Foment de sectors 
emergents generadors d’ocupació Xavier Triadú Moreno. - 
Subvenció de 27.045,55 euros al Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a la contractació 
de l’agent d’ocupació i desenvolupament local de 
Desenvolupament del territori de l'Empordà Maria Buxó 
Castañer. En data 17 de setembre de 2015 la Directora del 
Servei d’Ocupació de Catalunya va resoldre atorgar subvenció 
de 27.045,55 euros per a la pròrroga de l'agent d'ocupació i 
desenvolupament local Xavier Triadú Moreno i de 27.045,55 
euros per a la pròrroga de l'agent d'ocupació i 
desenvolupament local Laura Vilaplana Moreno. En data 1 
d'octubre de 2015 la Directora del Servei d’Ocupació de 
Catalunya va resoldre atorgar subvenció de 27.045,55 euros 
per a la contractació de l'agent d'ocupació i desenvolupament 
local Maria Buxó Castañer. En base als antecedents exposats, 
i vist l’informe del Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica, 
adjunt a l’expedient. L’Alcaldia-Presidència resol: 1r. 
Acceptar la subvenció de 27.045,55 euros per a la pròrroga de 
l'agent d'ocupació i desenvolupament local Xavier Triadú 
Moreno. 2n. Acceptar la subvenció de 27.045,55 euros per a la 
pròrroga de l'agent d'ocupació i desenvolupament local Laura 
Vilaplana Moreno. 3r. Acceptar la subvenció de 27.045,55 
euros per a la contractació de l'agent d'ocupació i 
desenvolupament local Maria Buxó Castañer. 4t. Generar crèdit 
a les partides de despeses corresponents, les quals van 
finançades amb aquestes subvencions. 5è. Comunicar al 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, l’acceptació de les esmentades subvencions. 6è. 
Ratificar el present acord pel Ple municipal.” 

Seguidament, intervé la senyora Boher Genís que diu que 
hi votaran a favor, però que vol demanar que si a aquests 
agents se'ls podria oferir formació en l'àmbit de 
l'emprenedoria cooperativa; que ja saben que són una mica 
pesats amb aquest tema, però que pensen que és important 
perquè justament és un àmbit on hi ha molt de desconeixement 
i que seria bo poder oferir assessorament quan una persona en 
vagi a demanar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que sí que n'estan absolutament convençuts  
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tot i la dificultat que ha comentat en alguna ocasió; que hi 
ha previstes més píndoles i més formació en el tema del 
cooperativisme; que, en aquests moments, s'estan mantenint 
intercanvi de missatges amb determinades entitats que 
treballen el tema del cooperativisme i amb una persona molt 
activa a la comarca que prové del món de la banca; que s'està 
parlant en temes de microfinançament per a projectes i 
cooperativisme i que, per tant, estaran al cas, faran 
aquestes accions i els convidaran especialment. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el 
decret abans transcrit. 
 
----7. Ajuntament: S’adscriuen  els membres de la Comissió 
Informativa General que actuarà també com a especial de 
comptes i els membres de la Comissió especial de relació 
entre el síndic municipal de greuges i l’Ajuntament de 
Figueres. La Presidència procedeix a la lectura de la 
proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Les comissions informatives permanents i l'especial de 
comptes estan regulades pels articles 20 i 116 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, 58 i 60 del Text refós de la llei municipal i de regim 
local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret legislatiu 
de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 d'abril, 123 al 
127 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals que va ser aprovat pel Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 81 al 89 del Reglament 
orgànic municipal. La Comissió especial de relació entre el 
Síndic Municipal de Greuges i l’Ajuntament de Figueres està 
regulada en l’article 197 del Reglament orgànic municipal. 
Aquesta comissió va ser creada per acord del Ple de 
l’Ajuntament de 6 d’agost de 2015. La Comissió Informativa 
General va ser creada per acord de Ple de l’Ajuntament de 2 
de juliol de 2015 que determinava que actuaria també com a 
Comissió Especial de Comptes. La presa de possessió d’un nou 
regidor obliga a modificar la composició de les comissions 
abans esmentades. Per tot això, l'Alcaldia Presidència 
proposa que s'adoptin els acords següents: 1. Adscriure a la 
comissió informativa permanent que actuarà també com a 
especial de comptes els membres següents:  Comissió 
Informativa General. Presidenta: Marta Felip Torres. Vocals: 
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU): 1r Francesc 
Cruanyes Zafra. 2n Manuel Toro Coll. 3r Jordi Masquef Creus. 



 

 13  

4t Dolors Pujol Matas. 5è Joaquim Felip Gayolà. 6è Maria del 
Mar Casas Honrado. Grup Municipal ERC-MES: 1r Agnès Lladó 
Saus. 2n Maria Perpinyà Fortunet. 3r Jordi Giró Ribas. Grup 
Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular, Poble Actiu 
(CUP-PA): 1r Natàlia Sànchez Dipp. 2n Lluís Armengol Subirós. 
3r Montserrat Boher Genís. Grup Municipal Socialista: 1r Pere 
Casellas Borrell. 2n Alfonso Jesús Martínez Puig. 3r César 
Luis Barrenechea Montero. Grup Municipal del Partit Popular 
de Catalunya (PPC): 1r. Maria Àngels Olmedo Delestal. 2n 
Diego Borrego Torres. Grup Municipal Ciutadans-Figueres 
(C's): 1r Héctor Amelló Montiu. 2n Antonio Pérez Márquez. 
Grup municipal de Compromís d'Esquerres per Figueres: 1r 
Xavier Monfort Peligero. Sistema de votació: Un vot per cada 
membre. Competències: L’estudi, l’informe, la consulta i el 
dictamen previs dels assumptes que s’hagin de sotmetre a la 
decisió del Ple de l’Ajuntament, de la Junta de Govern Local 
quan actuï per delegació d’aquest, i d'aquells assumptes de 
la competència pròpia de la Junta de Govern Local i de 
l'Alcalde que li siguin sotmesos al seu coneixement per 
expressa decisió d'aquests, així com el seguiment de la 
gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors 
que tinguin delegacions, sense perjudici de les competències 
de control que corresponen al Ple, i les previstes a 
l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les Bases del règim local, i a l'article 58 del Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya que va ser 
aprovat pel Decret Legislatiu de la Generalitat de Catalunya 
2/2003, de 28 d’abril. 2. Adscriure a la Comissió especial de 
relació entre el síndic municipal de greuges i l’Ajuntament 
de Figueres els membres següents: Presidenta: Marta Felip 
Torres, Alcaldessa-Presidenta. Vocals: a). Francesc Cruanyes 
Zafra, en representació del Grup Polític Municipal de 
Convergència i Unió. b). Agnès Lladó Saus, en representació 
del Grup Municipal ERC-MES. c) Natàlia Sànchez Dipp, en 
representació del Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat 
Popular, Poble Actiu (CUP-PA). d) Alfons Martínez Puig, en 
representació del Grup Municipal Socialista. e) Maria Àngels 
Olmedo Delestal, en representació del Grup Municipal del 
Partit Popular de Catalunya (PPC). f) Héctor Amelló Montiu, 
en representació del Grup Municipal Ciutadans-Figueres (C's). 
g) Xavier Monfort Peligero, en representació del Grup 
Municipal de Compromís d'Esquerres per Figueres. 3. Aplicar a 
les votacions de la comissió abans esmentada el sistema de 
vot ponderat, de tal manera que cada grup municipal tingui a 
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la comissió el mateix nombre de vots que el de regidors 
integren el grup d’acord amb el següent: Grup Polític 
Municipal de Convergència i Unió, 7 vots; Grup Municipal ERC-
MES, 3 vots; Candidatura d'Unitat Popular, Poble Actiu (CUP-
PA), 3 vots; Grup Municipal Socialista, 3 vots; Grup 
Municipal del Partit Popular de Catalunya (PPC), 2 vots; Grup 
Municipal Ciutadans-Figueres (C's), 2 vots; Grup Municipal de 
Compromís d'Esquerres per Figueres, 1 vot. 4.  Autoritzar 
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
----8. Ajuntament: Es nomenen representants de l’Ajuntament 
en òrgans col�legiats propis i aliens. La Presidència 
procedeix a la lectura de la proposta següent:  

“La presa de possessió d’un nou regidor de l’Ajuntament 
en substitució d’un regidor que va renunciar al seu escó 
comporta el nomenament de nous representants de l’Ajuntament 
en òrgans col�legiats propis i aliens a aquest en els quals 
ha d’estar representat. Vist allò que disposa l'article 38 
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals que va ser aprovat pel Reial decret  
2568/1986, de 28 de novembre, l'Alcaldia Presidència proposa 
que s'adoptin els acords següents: I. Nomenar els 
representants de l'Ajuntament que s'esmenten a continuació en 
els òrgans col�legiats propis de l’Ajuntament següents:  1. 
Comitè de Seguretat i Salut.  Vocals: Jordi Masquef Creus. 
Dolors Pujol Matas. Pere Casellas Borrell. Montserrat Boher 
Genís. Agnès Lladó Saus. Maria Àngels Olmedo Delestal. 2. 
Consell de la Guàrdia Urbana de Figueres. Presidenta: Marta 
Felip Torres.  Vocals: Pere Casellas Borrell. Jordi Masquef 
Creus. Jordi Giró Ribas. 3. Comissió paritària de seguiment 
del Conveni de les condicions de treball del personal laboral 
de l’Ajuntament de Figueres per al període 2006-2008. Vocals: 
Jordi Masquef Creus. Pere Casellas Borrell. Jordi Giró Ribas. 
Natàlia Sànchez Dipp. 4. Comissió paritària de seguiment de 
l’acord regulador de les condicions de treball del personal 
funcionari de l’Ajuntament de Figueres per al període 2006-
2008. Vocals: Jordi Masquef Creus. Pere Casellas Borrell. 
Jordi Giró Ribas. Natàlia Sànchez Dipp. 5. Mesa de Negociació 
Conjunta de l'Ajuntament de Figueres. Presidenta: Marta Felip 
Torres. Vocals: Jordi Masquef Creus. Pere Casellas Borrell. 
Jordi Giró Ribas. II. Nomenar representants de l’Ajuntament 
en els òrgans col�legiats aliens a la corporació següents: 1. 
Patronat de la Fundació privada Clerch i Nicolau.  
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Presidenta: Marta Felip Torres, Alcaldessa-Presidenta.      
Vocals: Maria del Mar Casas Honrado. Alfons Martínez Puig.  
Maria Perpinyà Fortunet. Natàlia Sànchez Dipp. III. 
Autoritzar l'Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i 
gestions que calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 

Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que no hi donarà suport; que no té representació a cap 
d'aquests òrgans; que no ho troba correcte; que no hi donarà 
suport i que pregunta que quina diferència hi ha entre el 
Consell de seguretat i salut i el Consell municipal de salut 
que encara no s'ha convocat. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que el Consell de seguretat i salut és 
referit als treballadors de l'Ajuntament; que són totes 
aquelles mesures que s'han d'adoptar per a la seguretat i 
salut laboral i que el Consell municipal de salut integra les 
diferents entitats i organismes que interactuen a la ciutat 
en relació amb la salut. 

Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que creu que havien quedat que totes aquestes comissions es 
modificarien perquè hi poguessin assistir tots els grups 
sense vot; que no sap de quina manera es pot fer; que ella va 
ser a la Mesa de negociació i que hi va assistir com a 
convidada. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que sí que la senyora Olmedo hi va 
assistir com a convidada. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que diu que entén que els que no són membres hi 
poden assistir com a convidats. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que es notificaria la convocatòria perquè 
hi poguessin assistir com a convidats; que aquest acord és 
dels membres de ple dret que s'han de nomenar per Ple i que a 
la resta de regidors se'ls pot notificar la convocatòria del 
comitè com a convidats. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que diu que entén que se'ls enviarà tota la 
documentació i tot. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que sí. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació la proposta abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els 
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disset membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, 
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, 
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Casas Honrado, 
Barrenechea Montero, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Sànchez Dipp, Boher Genís, Olmedo Delestal i Borrego 
Torres; en contra el senyor Monfort Peligero; i abstenir-se 
el senyor Amelló Montiu. 
 
----9. Pressupostos: S’aprova inicialment el pressupost 
general per a l'exercici de l'any 2016. La Presidència 
procedeix a la lectura de la proposta següent: 

“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació del 
pressupost general de la corporació que ha de regir durant 
l'exercici de l'any 2016 i la documentació complementària 
que, segons els articles 162 i següents del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, comprèn: - 
Pressupost de la mateixa entitat. - Estat de previsió de 
despeses i ingressos de la societat mercantil FISERSA. - 
Bases d'execució del pressupost. - Resta d'annexos i informes 
previstos a l'article 166 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
I, de conformitat amb l'establert a la legislació esmentada, 
s’eleva el pressupost per a l’exercici de l’any 2016 a la 
consideració de l'Ajuntament en Ple, i es proposa l’adopció 
dels acords següents: 1. Aprovar inicialment el pressupost 
general per a l'exercici de l'any 2016, que comprèn l'estat 
d'ingressos i de despeses i les bases d'execució del 
pressupost, amb el següent resum per capítols d'ingressos i 
despeses: 
 Pressupost de despeses Import  

CAP. I Personal 15.920.580,06 € 

CAP. II Béns corrents i serveis 22.994.580,67 € 

CAP. III Despeses financeres 1.388.000,00 € 

CAP. IV Transferències corrents 5.254.345,90 € 

CAP. V Fons de contingència 75.000,00 € 

CAP. VI Inversions reals 5.846.129,66 € 

CAP. VII Transferències de capital 573.433,00 € 

CAP. 
VIII 

Variacions d’actius financers 0,00 € 

CAP. IX Variacions de passius financers 5.350.000,00 € 

 Total Pressupost de despeses 57.401.997,29 € 

 Pressupost d’ingressos Import  

CAP. I Impostos directes 23.643.500,00 € 

CAP. II Impostos indirectes 275.000,00 € 
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CAP. III Taxes i altres ingressos 15.206.626,19 € 

CAP. IV Transferències corrents 11.933.420,44 € 

CAP. V Ingressos patrimonials 497.321,00 € 

CAP. VII Transferències de capital 994.133,05 € 

CAP. IX Variacions de passius financers 4.851.996,61 € 

 Total Pressupost d’ingressos 57.401.997,29 € 

El pressupost consolidat de despeses de l’Ajuntament de 
Figueres importa 58.734.820,62 euros, inclòs l’estat de 
previsió de despesa  de les societats mercantils. 
 Pressupost consolidat de despeses Import  

CAP. I Personal 19.365.708,06 € 

CAP. II Béns corrents i serveis 22.841.072,67 € 

CAP. III Despeses financeres 1.399.229,00 € 

CAP. IV Transferències corrents 3.369.028,90 € 

CAP. V Fons de contingència 75.000,00 € 

CAP. VI Inversions reals 5.621.081,66 € 

CAP. VII Transferències de capital 573.433,00 € 

CAP. 
VIII 

Variacions d’actius financers 0,00 € 

CAP. IX Variacions de passius financers 5.490.567,33 € 

 Total Pressupost consolidat de 
despeses 

58.734.820,62 € 

El pressupost consolidat d’ingressos de l’Ajuntament de 
Figueres importa 58.762.813,29 euros, inclòs l’estat de 
previsió d’ingressos de les societats mercantils 
 Pressupost consolidat d’ingressos Import  

CAP. I Impostos directes 23.43.500,00 € 

CAP. II Impostos indirectes 275.000,00 € 

CAP. III Taxes i altres ingressos 16.567.442,19 € 

CAP. IV Transferències corrents 11.933.420,44 € 

CAP. V Ingressos patrimonials 497.321,00 € 

CAP. VII Transferències de capital 994.133,05 € 

CAP. IX Variacions de passius financers 4.851.996,61 € 

 Total Pressupost d’ingressos 58.762.813,29 € 

2. Aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament, que 
comprèn la relació de tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual, amb llurs 
retribucions. 3. Exposar al públic els acords precedents pel 
termini de quinze dies hàbils, a l'efecte de la presentació 
de reclamacions. En cas de no presentar-se'n, s'entendran 
definitivament aprovats, sense necessitat d'ulterior acord. 
4. Facultar l'Alcaldia-Presidència per a la realització de 
quants actes siguin necessaris per a l'execució dels presents 
acords.”  Prossegueix amb l'ús de la paraula la Presidència 
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que diu que el pressupost per xifres i desglossat per 
partides ha estat tramès als grups municipals; que avui 
mateix s'ha fet una explicació a la premsa; que ara en farà 
un resum, però que es podrà ampliar amb altres explicacions 
sobre les intervencions que es vagin fent; que les principals 
característiques o objectius d'aquest pressupost que es 
presenta a aprovació estan focalitzades de cara a tenir una 
millora de serveis urbans, reagrupació de neteja diària, 
recollida de residus, enllumenat, manteniment i millora de 
carrers, de voreres i de parcs i jardins, reforçament de la 
seguretat ciutadana i promoure la cohesió social i que, per 
tant, s'incrementa la despesa a totes aquelles àrees 
d'atenció a la persona, educació, cultura, esport, joventut, 
benestar social, família i salut; que també es recuperen les 
inversions; que per aquest motiu es proposa fer préstec a 
llarg termini recuperant inversions en projectes que es 
consideren claus i estratègics per a la ciutat, com són la 
construcció d'un tercer pavelló poliesportiu a la ciutat, la 
recuperació de les inversions en urbanització de carrers del 
Pla de Barris del Centre Històric i la reforma i posada en 
funcionament com a equipament cultural i turístic de la casa 
natal de Salvador Dalí; que els diferents grups ja han pogut 
veure les xifres i que ara poden fer les preguntes que  
creguin convenients per comentar-les i explicar-les. 
 Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que hi ha diferents aspectes d'aquest pressupost que no li 
agraden; que hi te poca fe perquè és un pressupost a proposta 
de l'Alcaldia i, per tant, a proposta del govern i que està 
molt centrat en l'esquema organitzatiu que ha muntat aquest 
govern on barreja molts càrrecs polítics amb molts càrrecs 
directius i amb poc personal de base per a fer la feina, però 
que, a més a més, s'hi sumen totes les inversions que té 
previstes fer el govern i que formen part de la seva proposta 
i del seu programa electoral; que els altres grups hi tenen 
poca cosa a fer; que no li agrada; que la segona cosa que no 
li agrada és que no només no han estat uns pressupostos 
participatius amb la totalitat dels ciutadans i ciutadanes de 
Figueres, sinó que tampoc ho han estat amb tots els grups 
municipals representats en aquest consistori; que sí que és 
veritat que el dia de Reis va rebre la proposta de 
pressupostos per correu electrònic, però que també és veritat 
que no hi ha hagut interès del govern en contactar amb el seu 
grup municipal per a explicar i rebre els seus comentaris 
quan hi ha altres grups municipals que sí que han rebut una 
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trucada i se'ls ha convocat per explicar-los les línies 
mestres d'aquest pressupost; que aquesta ha estat una altra 
cosa que tampoc li ha agradat; que una tercera cosa que no li 
agrada és que, tot i que sembla ser que l'estat econòmic de 
l'Ajuntament permet que es torni a endeutar per tornar a fer 
inversió, creu que aquestes inversions s'han consensuat poc 
amb tots els actors implicats com, per exemple, el tema del 
pavelló; que és evident que ningú pot dir que no fan falta 
noves pistes esportives a la ciutat de Figueres, però que sí 
que s'hagués pogut generar un debat entorn a quin tipus 
d'instal�lació es necessita perquè al final l'única 
participació que hi haurà sobre aquest tema serà una 
discussió política sobre en quin lloc s'ha de situar aquest 
pavelló, ja que es demanarà si es vol en un lloc o en un 
altre; que creu que això no és el que hauria de decidir la 
ciutadania, sinó que el que hauria de decidir és quin tipus 
d'equipament es necessita; que no li agrada l'informe que ha 
llegit d'Intervenció perquè creu que és un informe que alerta 
que hi ha alguna cosa que no s'acaba de fer bé; que està 
previst que més de les tres quartes parts dels cinc milions i 
escaig d'inversions formin part de crèdits demanats a 
entitats bancàries i la resta formin part de subvencions o 
aportacions que es poden rebre per part de les 
administracions per a fer aquestes inversions; que si 
seguissin aquest ritme de quatre milions i escaig d'euros 
cada any en inversions voldria dir que en aquests quatre anys 
que queden de mandat l'Ajuntament de Figueres acabarà 
gastant-se vint i escaig milions d'euros que creu que si 
s'han de demanar tots a crèdit pot afectar i hipotecar 
considerablement l'obra del govern durant bastants anys; que 
hi ha aquest informe d'Intervenció que alerta i que diu que 
s'ha d'anar en compte de fer bé les coses; que es continuen 
fent els pressupostos a l'antiga "usanza" que és que el 
govern proposa i que l'oposició, en tot cas, ha de presentar 
al.legacions, però que igualment es tirarà endavant; que 
durant la campanya electoral i durant els últims quatre anys 
des del grup d'Iniciativa s'ha estat recordant que creu que 
aquesta no és la manera de fer les coses i que no és el camí 
que s'ha de seguir, sinó que el camí ha de ser posar els 
pressupostos a l'abast de la ciutadania abans de presentar la 
proposta d'aprovació inicial, però que no només això, sinó 
que hi ha d'haver noves maneres de presentar els pressupostos 
com els pressupostos per programa; que creu que és una via 
que no s'ha començat i que és interessant; que la via és 
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poder explicar els pressupostos als barris i que siguin 
entenedors d'una manera fàcil; que no hauria de fer falta fer 
un intensiu per entendre els pressupostos perquè la veritat 
és que no és fàcil; que fins que no es faci aquesta feina és 
molt complicat que des del seu grup municipal es doni suport 
a aquests pressupostos; que sí que es fa un intent de posar 
un 10% de la partida d'inversions a pressupostos 
participatius; que va preguntar en Comissió Informativa com 
es pensava vehicular tot això, però que la veritat és que no 
es té gens clar; que creu que el fet de dedicar 500.000 euros 
a pressupostos participatius no vol dir que aquests 
pressupostos siguin uns pressupostos participatius, ja que 
entén la participació com una cosa que va molt més enllà;  
que entén la participació com el fet de fer arribar els 
pressupostos als barris d'una manera entenedora i que la gent  
pugui dir la seva; que creu que no és la manera de fer el fet 
de presentar uns pressupostos el dia 5 i votar-los 
inicialment en un ple el dia 14 perquè estiguin aprovats a 
finals de febrer; que també es va tard; que no s'ha començat 
a fer la feina abans; que no és la manera com li agrada fer 
les coses; que sempre ha intentat abstenir-se i mirar què 
passa amb les negociacions, però que el seu vot a l'aprovació 
inicial serà un vot contrari perquè veu que no hi ha voluntat 
de negociació i que, de moment, no hi ha hagut voluntat de 
fer les coses diferents tal com s'havia apuntat durant la 
campanya. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que el grupo de Ciutadans se va a abstener en 
este punto, pero que esto no significa que estén de acuerdo 
con estos presupuestos ni con la forma de presentarlos; que 
se tenía que haber buscado un diálogo previo para llegar a 
este punto; que creen que están llegando bastante tarde a 
estos presupuestos; que no se puede estar sin presupuestos y 
que por eso, de momento, se van a abstener; que están 
esperando poder abrir un diálogo; que cree que deberían tener 
un diálogo a parte del período de alegaciones formal, ya que 
hay ciertas partidas que consideran que no se ajustan a lo 
que tendría que ser; que el informe que hay sobre la mesa es 
bastante crítico; que les preocupa bastante la parte que 
habla que en caso de ejecución total del presupuesto 2016 se 
podría incumplir la Ley de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad; que esta parte les preocupa bastante; que lo 
que quieren es estabilidad presupuestaria y amortizar la 
deuda; que estos son puntos básicos; que creen que se tiene 
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que hablar; que se van a abstener; que les gustaría poder 
hablar con el equipo de gobierno para hacer sus propuestas y 
que decidirán cual será su voto definitivo en la medida que 
sean escuchados y sus propuestas atendidas.  
 Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
els pressupostos són la decisió política més important que 
prendrà aquest Ple i que pren el ple de qualsevol ciutat 
durant tota la legislatura; que els pressupostos són la 
traducció en números de la voluntat política, en aquest cas, 
del govern d'aquesta ciutat; que entenen aquesta premisa com 
a indispensable per a entendre què és el que estan fent; que 
ha de fer una crítica molt contundent al que ja s'ha 
manifestat anteriorment com són als tempos i a les voluntats 
polítiques mostrades pel govern d'aquesta ciutat envers la 
resta de grups municipals a l'hora de parlar i a l'hora 
d'explicar i exposar els pressupostos; que aquesta és la 
primera crítica; que està parlant de temps, de voluntat 
política i de parlar; que els grups municipals participen de 
la política municipal com a càrrecs electes, però que el creu 
que és indispensable és que tota la ciutadania tingui el 
temps i la informació suficient per a parlar, debatre, 
deliberar i decidir; que l'absència d'una voluntat política 
per part del govern a fer uns pressupostos participatius o 
començar a caminar per fer més participats aquests 
pressupostos en la línia del que s'està fent a d'altres 
ajuntaments importants de comarques gironines marca molt 
clarament que aquest govern no té voluntat de fomentar la 
participació entre la ciutadania; que sí que és cert que hi 
ha una voluntat perquè un petit raconet d'aquest pressupost 
sigui parlat amb els barris; que tampoc té tota la informació 
per saber quina és la proposta sobre aquesta participació des 
dels barris per a escollir o per a decidir com es proveirà la 
despesa; que durant la campanya electoral recorda molt 
clarament que quan parlaven sobre pressupostos participatius 
va comentar a l'antic govern liderat per Convergència i Unió 
que uns pressupostos participatius són una qüestió de 
voluntat política i que havien tingut una majoria absoluta 
per a fer uns pressupostos participatius, però que no 
s'havien fet; que veu més del mateix en aquests pressupostos; 
que aquests pressupostos són també els pressupostos dels sous 
del govern; que ja va manifestar quan es va aprovar el 
cartipàs que no estaven gens d'acord amb la proposta de sous 
de totes les persones i regidors que tenen dedicació parcial 
o dedicació exclusiva perquè consideraven, i així ho van 



 22  

expressar, que eren uns sous desmesurats per la realitat que 
vivia la ciutat i per la realitat que vivien els comptes 
d'aquest Ajuntament; que consideren que la simple 
incorporació d'aquests sous en aquest pressupost ja és 
quelcom que els fa tirar molt enrere a l'hora de valorar-los; 
que aquests pressupostos també són els pressupostos dels 
càrrecs de confiança amb els seus respectius sous i dels 
càrrecs directius amb uns sous també espectaculars; que 
consideren que aquests sous no s'adiuen gens a la realitat 
que viuen la majoria de figuerencs i figuerenques en relació 
a la seva renda i, per tant, a la seva vida i a la seva 
situació individual, familiar i col�lectiva; que són uns 
pressupostos que en aquest sentit tampoc els agraden; que, 
d'altra banda, amb el poc temps que han tingut i tenint en 
compte les dates, a primer cop d'ull veuen que tots els 
recursos que es destinen a aquelles àrees preferents com 
atenció a les persones, educació i cultura estan molt lluny 
d'estar a l'alçada de pressupostos de ciutats veïnes com, per 
exemple, Olot o Banyoles; que des de la Candidatura d'Unitat 
Popular tenen la voluntat de treballar molt a fons, en 
aquests 15 dies de marge que tenen d'exposició pública i de 
presentació d'al�legacions, tota la proposta econòmica que 
fan a nivell de recursos destinats a aquestes àrees 
preferents perquè entenen que és en aquestes xifres on poden 
veure i desgranar exactament quina és la voluntat política 
del govern pel que fa a cultura, educació i atenció a les 
persones; que no ho han pogut fer encara amb detall, però 
que, d'entrada i amb els números a la mà, ja veuen que estan 
lluny d'allò que els agradaria o d'aquell model de ciutat que 
la Candidatura d'Unitat Popular entén que cal a Figueres o 
aquelles actuacions que necessiten els figuerencs per, 
simplement, viure millor; que recorda que els pressupostos 
són la traducció numèrica de quines són les polítiques que 
aquest govern està disposat a fer; que la Candidatura 
d'Unitat Popular el que hi veu són polítiques escasses per a 
la necessitat que hi ha en aquesta ciutat i que, per tant, 
les xifres d'aquest model de ciutat no els agrada; que no els 
agraden les xifres, però que, segurament, tampoc els agraden 
les polítiques que es plantegen, ja que el que es proposa pel 
que fa a les inversions és tornar a lligar la ciutadania a un 
endeutament encara major per a fer unes inversions de les que 
caldria parlar i debatre sobre quina és la prioritat 
d'aquestes inversions; que tampoc veuen clar l'endeutament 
que es proposa per a poder tirar endavant les inversions ara 
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que per primer cop en els darrers temps ja es pot fer; que 
els hagués agradat veure austeritat en aquest sentit, és a 
dir, austeritat a l'hora d'augmentar el deute d'aquest 
Ajuntament per a fer inversions; que així doncs, com és obvi 
pel que ha exposat, des de la Candidatura d'Unitat Popular 
volen manifestar amb un vot contrari totes les crítiques que 
ha enumerat, tot i que s'han plantejat una abstenció perquè 
entenen que és una aprovació inicial i que lamenta que no hi 
hagi hagut cap voluntat política de parlar amb la Candidatura 
d'Unitat Popular, que és la tercera força en aquest plenari, 
per simplement presentar aquest pressupost, però que sí que 
s'hagi fet amb aquelles forces que de facto governen amb el 
govern com és el Partit Popular.  
 A continuació, fa ús de la paraula  la senyora Olmedo 
Delestal que diu que el grup popular farà una abstenció en 
l'aprovació inicial d'aquest pressupost; que han d'acabar de 
valorar totes les partides i les despeses; que han d'acabar 
de valorar molt bé aquest informe de la senyora interventora; 
que demana que es faci de la mateixa manera com es va actuar 
amb les ordenances; que faran al.legacions i proposaran 
propostes sempre mirant el que creuen que és el millor per a 
la ciutat; que espera que se'ls escolti; que es puguin 
asseure a una taula i parlar i que després ja veuran què fan 
quan sigui el dia de l'aprovació definitiva. 
 Seguidament, intervé  la senyora Lladó Saus que diu que 
voldria començar la intervenció, si pot ser, amb una pregunta 
secretari i que pregunta que si hi ha alguna norma legal que 
limiti la quantitat que es pot atorgar a pressupost 
participatiu. 
 A continuació, fa ús de la paraula  el secretari general 
de la corporació que diu que no hi ha cap norma i que és 
discrecional. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Lladó Saus 
que diu que perquè la quantitat que es proposa és de 500.000 
euros que a nivell d'inversions és un 10%, però que si es 
mira a nivell de pressupost en general és d'un 0,1%; que al 
grup d'Esquerra li agradaria que aquest govern fos més 
agosarat i que es deixés que els ciutadans poguessin decidir 
una quantitat més elevada; que s'hauria també de tenir clar 
de quina manera es farà perquè si no s'acaba de tenir clara 
la metodologia que s'utilitzarà és una mica com "foc 
d'encenalls"; que vol recordar que tenen un compromís; que no 
li agradaria ser pesada ni reiterativa, però que vol recordar  
que tenen un compromís de posar-se a treballar per als 
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districtes; que tot el plenari es va comprometre que ho 
farien el primer trimestre de l'any; que vol recordar que els 
mesos passen molt ràpid; que gairebé estan ja a febrer i que, 
per tant, potser s'hauria de posar fil a l'agulla; que, en 
segon lloc, li agradaria també dir que com bé han comentat 
altres companys, una de les partides que puja de manera 
escandalosa, per dir-ho finament, és la d'òrgans de govern 
més personal directiu; que no és de números i que, per tant, 
si el que diu és un error serà culpa seva, però que diria que 
puja un 315% perquè passen de 120.000 a 499.000 euros; que 
això el grup d'Esquerra no ho comparteix; que si aquesta 
ciutat té unes mancances no són precisament aquestes; que 
aquest projecte de pressupostos de 2016 no recull les mesures 
necessàries per a fer front als reptes que té plantejats, ara 
mateix, Figueres i que deriven molts dels problemes socials i 
estructurals que la caracteritzen, com una elevada taxa 
d'atur que cal reduir urgentment; que el dia 2 de gener es 
van llevar amb la notícia que Figueres és la ciutat de més de 
40.000 habitants amb més taxa d'atur de tot el país i que vol 
recordar que una de les àrees que baixa és precisament la de 
promoció econòmica; que li agradaria veure quines són les 
mesures que pren aquest Ajuntament per reduir aquesta taxa 
d'atur; que també hi ha un elevat percentatge de població 
immigrant que és un tema que en algun moment s'haurà de posar 
sobre la taula; que cal integrar la realitat social i que 
això vol dir inversió social i no despesa social; que no s'ha 
d'acabar conceptualitzant com a despesa social perquè sempre 
és una inversió; que també hi ha la crisi del model econòmic 
tradicional turístic i comercial que sembla exhaurit davant 
dels nous competidors i dels que han vingut posats per la 
nova economia; que aquests pressupostos reflecteixen un 
projecte que no és el seu, sinó que són fruit d'un projecte 
per a quatre anys de comparació de programes electorals dels 
dos partits que conformen el govern com molt bé va dir la 
senyora Alcaldessa en una entrevista sortida el passat 
diumenge i que, per tant, és el projecte del govern; que el 
grup d'Esquerra no s'hi sent reflectit; que creu que Figueres 
aniria molt millor si, com tots han comentat, realment fossin 
capaços d'asseure's en una taula; que tots tenen les seves 
opinions i, evidentment, n'hi haurà moltes que no les podran 
consensuar, però que, com a mínim, les inversions s'haurien 
de poder parlar entre tots i que després el govern decidís 
quines són millors o pitjors i els altres actuarien en 
conseqüència, però que almenys que tots hi poguessin dir la 



 

 25  

seva, ja que això voldria dir que tots els figuerencs hi 
podrien dir la seva perquè, al cap i a la fi, aquest Ple el 
que fa és representar tota la ciutadania; que és per aquest 
motiu que el seu vot serà un no tranquil i que això vol dir 
que de tot es pot parlar, però que s'ha de posar fil a 
l'agulla perquè creu que Figueres ho necessita. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que anirà contestant el que s'ha anat 
exposant a les intervencions; que després el regidor de 
Recursos Humans, Jordi Masquef, pot ampliar la informació del 
que és el que es preveu pel que fa a la plantilla de 
personal; que es porta a aprovació inicial tant el pressupost 
com el que és plantilla de personal; que primer han parlat 
dels tempos, del diàleg i de com s'ha fet el pressupost; que 
alguns grups han estat crítics amb la manca de consulta 
prèvia a l'hora d'elaborar el pressupost o la manca 
d'ampliació d'informació després de presentar el projecte; 
que es va explicar en Comissió Informativa; que ara s'està en 
la presentació del projecte de pressupost que l'equip de 
govern considera idoni per portar endavant el model de ciutat 
que creu que seria el millor per a Figueres; que entén que 
els demés grups municipals el vegin diferent, però que, en 
tot cas, és un projecte de pressupost que respon a uns 
programes electorals; que entén que aquí hi ha hagut una 
decisió, una delegació de la ciutadania i una confiança en 
els representants que en el seu moment van votar i que estan 
seient aquí al plenari; que es tracta d'un vot de confiança 
previ en que allò que portaven al programa electoral tirés 
endavant i que allò és el que s'ha recollit i es porta en 
aquest projecte de pressupost; que cap de les actuacions i 
inversions que estan incorporades a les diferents partides 
totals d'aquest pressupost, que puja a un total de cinquanta-
set milions d'euros i escaig, està fora dels programes 
electorals; que no es pot dir que no siguin un compromís 
previ; que, en aquest sentit, han estat coherents amb les 
propostes amb les quals es van presentar en les eleccions 
municipals passades; que entenen que ho han de dur a terme 
perquè així ho va voler la ciutadania, però que, no obstant, 
això és un primer projecte i que, per tant, queda tot el 
temps en el qual hi ha d'haver una audiència pública amb la 
ciutat; que faran una participació i una audiència de manera 
que sigui el més coneguda i el més participativa possible per 
part dels ciutadans de Figueres; que queda també tot aquest 
temps de diàleg; que li ha agradat l'última frase que ha dit 
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la senyora Agnès Lladó en el sentit que tot es pot parlar; 
que aquesta és una proposta que el govern considera idònia, 
però que és evident que tot es pot parlar; que dins de les 
capacitats econòmiques globals de l'Ajuntament podrien 
arribar a fer la renúncia de les accions presentades i 
incorporar alguna proposta que la resta de grups municipals 
considerin que seria el millor per a la ciutat; que està 
oberta la mà per a seguir parlant durant aquest termini fins 
a l'aprovació definitiva d'aquest pressupost; que entén que 
consideren bons, però escassos aquests pressupostos 
participatius; que també demanen explicacions sobre quina 
metodologia o com seran per a ser realment participatius; que 
voldria incidir que els 500.000 euros són un 10% de la 
capacitat i del marge de maniobra que té aquest ajuntament; 
que no es pot comptar el percentatge en base a 57.000.000 
d'euros perquè gran part de la despesa del pressupost està 
compromesa d'antuvi perquè són convenis plurianuals que ja 
estan signats i compromesos per part de pressupostos 
anteriors o perquè hi ha unes despeses estructurals i de 
funcionament que no donen marge de maniobra o no deixen 
discrecionalitat; que això vol dir que s'han d'assumir sí o 
sí despeses de funcionament dels serveis urbans, de 
l'enllumenat, despeses de funcionament del propi Ajuntament i 
tot el personal de l'Ajuntament; que no és respondre a la 
realitat dir que hi ha 57.000.000 euros per a disposar, sinó 
que n'hi ha molts menys; que el marge de maniobra i allò que 
es pot dedicar a pressupostos participats o a decidir en què 
es gasta és molt inferior; que creu que és una bona xifra per 
a aquest primer any 2016 i que en funció de la manera com 
sigui rebut als barris, del mètode que es trobi, de la 
idoneïtat i de la bona aplicació d'aquests pressupostos es 
podria anar augmentant la partida en els anys vinents de  
manera que gran part de la inversió o de l'actuació pogués 
ser decidida pels barris de la ciutat; que l'informe 
d'intervenció és un informe que adverteix de tots aquells 
riscos que pot aportar l'execució d'aquest pressupost; que en 
termes legals, tal i com recull la llei, és veritat que 
adverteix que certes maneres de fer podrien posar en risc 
l'estabilitat pressupostària; que això ho posa també en 
relació a la crítica que es fa a l'endeutament o a aquest 
préstec d'inversions que volen fer; que el govern sí que es 
veu amb capacitat per a fer un préstec de pràcticament 
5.000.000 d'euros per a inversions perquè les ràtios a quès 
es va arribar amb la liquidació del pressupost de 2014 són 
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indicadores que permeten veure que hi ha capacitat de retorn; 
que veuen que poder inversions, ja que veuen que poden fer 
préstec perquè veuen que es pot pagar; que hi ha capacitat de 
retorn per a poder pagar les amortitzacions; que no entenen 
que hi hagi risc d'endeutar-se molt més; que s'ha comentat 
que quina pena que ara que s'havia fet un esforç de contenció 
i s'havia eixugat deute durant 4 anys que ara es tornarien a 
endeutar; que si es mira el capítol 9 de despesa hi ha el que 
es diu "Variacions de passius financers" amb 5.350.000 euros; 
que això és el que s'amortitzarà aquest any dels préstecs que 
fa anys que estan concertats i que, per tant, l'endeutament 
de l'Ajuntament disminuirà el 2016 en 5.350.000 euros; que si 
es mira el capítol 9 d'ingressos es pot veure 4.851.996,61 
euros que és el préstec que es concerta i que, per tant, 
s'amortitza més que no s'endeuta; que no hi ha risc que es 
torni a arribar a uns endeutaments com els que hi havia hagut 
fa anys, amb uns percentatges que posin en risc la capacitat 
d'estabilitat perquè el que s'han assegurat és que no es faci 
més préstec que el que realment es pot amortitzar; que aquest 
any s'amortitzaran 5.350.000 euros i s'endeuten per 4.800.000 
euros; que els anys anteriors l'únic que es podia fer era 
anar amortitzant préstec perquè no es tenien unes bones 
ràtios econòmiques; que ara s'han estabilitzat; que hi ha 
inversions necessàries a la ciutat que fa anys que esperen i 
que, per tant, volen fer inversió; que són prudents a la 
vegada que són ambiciosos; que encara que s'endeutin es 
tornarà més que no el que s'endeutaran; que hi ha una 
capacitat per anar fent inversió i per anar-se endeutant dins 
d'aquesta equivalència del que s'amortitza i el que s'endeuta 
mentre s'estigui dins uns paràmetres normals; que Xavier 
Monfort ha fet referència a la poca contractació o que no hi 
ha personal de base; que també s'han fet crítiques al 
personal directiu i els sous i dedicacions que tenen alguns 
regidors; que s'han explicat a bastament les dedicacions de 
regidors; que entén que els perfils professionals dels 
regidors que s'han incorporat al govern permeten no només 
exercir unes regidories de títol representatiu o honorífic, 
sinó que hi ha totalment una implicació tècnica de gestió, de 
dia a dia i de moltes hores de dedicació a les seves tasques 
i que, per tant, han de ser retribuïdes; que aquesta és la 
lògica que vénen explicant des del principi; que no creu que 
sigui bo ajuntar el que és l'increment de despesa de càrrecs 
electes amb el que és personal directiu; que s'ha dit que 
entre òrgans de govern i personal directiu pujava un 300%, 



 28  

però que entén que el personal directiu s'ha de comptar dins 
del personal perquè és personal que no és de confiança, sinó 
que és personal laboral d'alta direcció que respon a unes 
proves selectives i que se li exigeix una titulació, una 
solvència professional prèvia i uns mèrits que fan que s'hagi 
de comptar dins les despeses de personal de l'Ajuntament; que 
s'exigeix una qualificació i uns mèrits previs que entén que 
no es poden computar dins els càrrecs electes com a despesa; 
que és un personal directiu totalment necessari; que l'altre 
dia van preguntar que quan es tornaria a endegar el Pla 
municipal d'ordenació urbana, però que per a poder fer es  
necessita un director o directora d'urbanisme; que es 
necessita una bona direcció i coordinació de tot el que 
afecta l'espai públic i com posar en funcionament tots els 
serveis urbans que deriven de l'extinció de la contracta; que 
el personal de base també hi és i  que, en aquest sentit, el 
regidor explicarà l'increment de plantilla; que puja molt el 
capítol 1 de personal; que aquesta pujada del capítol 1 està 
derivada de la possibilitat que reconeixen les lleis de 
pressupostos de l'Estat d'aquest any incrementant l'1% els 
sous, del reconeixement del dret a cobrar el 50% d'aquella 
paga extra que no es va cobrar el 2012, també d'una provisió 
que hi ha de començar a aplicar, si és possible, la 
catalogació de llocs de treball que l'any 2012 va quedar 
aturada i també de la contractació de nou personal; que Jordi 
Masquef ara explicarà quin nou personal es pretén incorporar; 
que són tres directius, però que també explicarà que hi ha 
llocs de base i llocs tècnics superiors que es pretenen 
incorporar a la plantilla; que la plantilla de l'Ajuntament 
de Figueres sempre ha sigut molt austera i ha estat molt 
tensionada per les necessitats de la ciutat; que sí que 
s'incorpora personal de base, però que no es fa amb tot el 
volum que els agradaria i que es van complint els compromisos 
electorals d'incrementar plantilla de Guàrdia Urbana, 
incrementar personal dels Serveis Socials i incrementar 
altres àrees que el regidor explicarà. 
 Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que  
té poca cosa a afegir al que ha dit la Presidència; que farà 
una relació dels llocs que els agradaria cobrir durant aquest 
2016 perquè tots són conscients de les mancances que pateix 
aquest Ajuntament i que el senyor Monfort ha posat de 
manifest; que el govern està aquí per posar fil a l'agulla; 
que dins l'escala de l'habilitació nacional es crea la plaça 
de vicesecretaria; que dins l'escala d'administració general 
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una plaça a la subescala tècnica; que els agradaria 
incorporar un o una Tècnic d'administració general que,  
bàsicament, s'encarregaria de diferents serveis, però que 
estaria molt enfocat al que són recursos humans, qualitat 
urbana i altres àrees que, ara mateix, van coixes en aquest 
Ajuntament, una plaça de l'escala administrativa i tres 
places a l'escala auxiliar que, bàsicament, una aniria a 
serveis econòmics, l'altre a medi ambient i l'altre a 
recursos humans; que, dins l'escala d'administració especial, 
es creen dues places de treballador o treballadora social, 
una plaça d'arquitecte tècnic i una plaça de tècnic auxiliar 
de fires i mercats perquè entenen que la promoció econòmica i 
l'àrea de fires i mercats necessita proveir-se de més 
personal; que dins del personal directiu es crea una plaça de 
director o directora del Museu de l'Empordà, però que 
d'aquesta plaça ja se n'havia parlat; que, a més a més, 
entenen que una mancança important d'aquest Ajuntament és el 
nombre d'efectius de la Guàrdia Urbana i que, per tant, 
aquest any s'ha previst incorporar fins a 5 nous agents de la 
Guàrdia Urbana per intentar cobrir el 100% de la taxa de 
reposició; que, tal com ha dit l'alcaldessa, aquest increment 
del capítol 1, que és tant significatiu, a més de les 
incorporacions de noves places ve determinat perquè d'acord 
amb la Llei de pressupostos general de l'Estat s'estableix un 
increment d'1% del que són els sous de tota la plantilla, 
però que, a més a més, tal com diu el decret de l'11 de 
setembre del 2015 s'estableix la potestat de poder tornar la 
part de la paga extra no pagada però si meritada del 2012; 
que es va quedar amb la Mesa de Negociació que es faria un 
esforç per a poder pagar aquest 50% de la paga extra del 
2012; que també s'intentarà començar a aplicar el que és 
l'avaluació de llocs de treball que també va ser en el seu 
moment aprovada al Ple; que també va entrar a la Mesa de 
Negociació el tema dels llocs susceptibles de ser 
desenvolupats en segona activitat per la Guàrdia Urbana; que 
s'ha de recordar que ja s'havia aprovat el Reglament de 
Segona Activitat i que s'estableixen o determinen els llocs 
susceptibles de ser ocupats en segona activitat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Monfort Peligero que diu que farà un breu incís en el tema de 
la participació perquè ja veu per la manera d'expressar-se i 
d'actuar que no van a parar allà mateix quan parlen de 
participació ciutadana; que el govern insisteix en el tema de 
l'audiència pública que segur que és molt important, però que  
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ell creu que aquesta audiència pública ha de ser un darrer 
pas per a explicar uns pressupostos que hagin sorgit de la 
participació ciutadana i del debat polític durant molt de 
temps anant als barris i parlant; que pot donar quatre 
directrius de com creu que s'han de fer aquestes coses; que 
creu que és important traslladar als ciutadans, amb 
anterioritat i amb molt de temps per poder-ho treballar, una 
informació clara i concisa, i un diagnòstic de com veu el 
govern i, si pot ser també, de com veu l'oposició, l'estat de 
Figueres i l'estat de la ciutat; que creu que és important 
establir uns diferents escenaris i hipòtesis sobre els quals 
treballar i saber quina és l'opinió del govern i quina és 
l'opinió dels ciutadans de què pot ser bo i què pot ser 
dolent per a la ciutat; que creu que és important generar 
mecanismes de debat i de presa de decisions que es facin 
atractius i que siguin dinàmics; que no pot ser que això 
sigui una cosa avorrida, sinó que creu que s'han de crear 
mecanismes i dinàmiques que facin que la política sigui 
alguna cosa interessant per als ciutadans de Figueres; que 
també és molt important que els acords als que s'arribin amb 
els ciutadans es compleixin  per no crear frustració i per no 
arribar a la sensació que això que estan fent no serveix per 
a res; que tot això és una feina prèvia que s'ha de començar 
a fer; que un cop s'hagi aprovat aquest pressupost de 2016 
s'ha de començar a fer ja el pressupost del 2017; que no s'ha 
d'esperar a que quedin 60 dies per a l'aprovació inicial i no 
s'ha d'esperar a parlar durant el període d'al�legacions des 
de l'aprovació inicial fins a l'aprovació definitiva; que 
això no s'ha de fer així, sinó que el que s'ha de fer és 
començar aquest anàlisi, aquests punts i crear uns mecanismes 
de debat que arribin a que tota la ciutadania hi participi; 
que el grup de Compromís d'Esquerres per Figueres i ell 
s'ofereixen a ajudar-los a fer tot això si és que no se'n 
surten perquè té moltes idees; que estén la mà per a poder 
arribar a fer aquests pressupostos el més participatius 
possibles i que siguin fruit del neguit i de les inquietuds 
dels ciutadans de Figueres. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que recull el guant i l'accepten ara mateix per a incorporar 
aquesta participació prèvia a l'elaboració del projecte, però 
que també pot avançar en l'ajuda per a definir la metodologia 
de la participació dels barris en aquesta part de 500.000 
euros dels pressupostos participats; que ja sap que no és al 
que el senyor Monfort es refereix, sinó que es refereix a  
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que sigui tota la conceptualització prèvia del pressupost, 
però que ja que té mètodes i que pot aportar idees podrien 
posar-les en pràctica ja no només pel pressupost del 2017, 
sinó per a decidir quina forma de participació hi ha d'haver 
als barris per a aquests pressupostos participats en aquesta 
quantia de 500.000 euros. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que dóna les gràcies per les 
explicacions; que seria un bon espai per a preguntar a la 
ciutadania si vol que el seu ajuntament s'endeuti i per a què 
s'endeuta; que els pressupostos són una previsió tant 
d'ingressos com de despeses i que, per tant, no hi ha cap 
garantia que els ingressos siguin al mil�límetre o al decimal 
del que es preveu; que les ordenances preveuen certament una 
reducció d'ingressos; que el grup de la Candidatura d'Unitat 
Popular se sentiria molt còmode preguntant a la ciutadania i 
a les figuerenques i figuerencs si volen que el seu 
Ajuntament s'endeuti i per a què; que cal preguntar-se que si 
s'han d'endeutar amb un pavelló que no val 1.500.000 euros, 
sinó que aquesta que seria una primera part d'un pavelló; que  
es consultarà si va en un lloc o en un altre, però que quasi 
bé la proposta de consulta que es farà és una mena de broma a 
la participació; que aquí del que estan parlant és de 
política i de qüestions de fons que tenen afectacions sobre 
els figuerencs i les figuerenques; que no té res a dir sobre 
l'augment de l'1% dels sous del personal de l'ajuntament ni 
del 50% de la paga extra, però que això no s'ha de comparar 
amb que els sous que s'han aplicat estan al límit del que 
permet la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'administració local en el topall de sous de càrrecs; que 
creu que ara no toca el fet de justificar l'augment dels sous 
amb aquest 1% i el pagament del 50% d'una paga extra, sinó 
que cal dir que el que s'ha fet ha estat apujar els seus 
sous; que tenen uns molt bons sous com poca gent en aquesta 
ciutat i que, per tant, haurien d'assumir les seves decisions 
polítiques que és aplicar-se aquests sous que estan al límit 
màxim del que permet la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l'administració local; que només faltaria 
que no es posés una direcció en un museu en l'estat 
d'abandonament amb que el van deixar; que el personal 
directiu està contractat com a personal directiu perquè 
aquest tipus de contracte permet un acomiadament ràpid en el 
qual es paguen només 7 dies per any treballat; que pregunta 
que si aquest personal directiu al qual el govern posa la 
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categoria que no és càrrec de confiança continuarà quan marxi 
aquest govern; que creu que aquesta pregunta tindrà resposta 
quan s'acabi aquesta legislatura; que no són places que 
s'obrin per a l'ajuntament i que, per tant, sí que són 
càrrecs de confiança per al desplegament del seu model de 
ciutat i per a les necessitats amb les quals s'han compromès; 
que no s'ha de confondre una cosa amb una altra perquè 
aquests càrrecs directius no continuaran en aquest ajuntament 
un cop marxi el govern perquè així el seu contracte ho 
permetria, però que el proper govern podria deixar la porta 
oberta a mantenir-los; que pregunta que per què no s'aposta 
per un model en el que s'aposta pels tècnics que hi ha a 
l'ajuntament i s'amplia la base per a poder augmentar el 
benestar dels tècnics i funcionaris de l'ajuntament per a 
poder apoderar-los i per a poder fer-los sentir partícips de 
totes aquestes decisions; que el que es amb aquest model 
gerencial i polític és que ve gent, fa el seu projecte i se'n 
va i que aquest personal directiu sí que és càrrec de 
confiança. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Lladó Saus 
que diu que no es repetirà perquè al final tots acabaran 
dient el mateix; que només vol dir que van apanyats si el 
guant que el govern recull del senyor Monfort per a la 
participació és el mateix que es va recollir de la moció del 
setembre on van aprovar el tema dels districtes perquè  
potser ni el 2017 tindran la metodologia per a poder aplicar 
aquests 500.000 euros; que en el moment que ella parla del 
0,01% del pressupost fa la mateixa regla de tres que la 
Presidència quan en un titular de la premsa comarcal va 
sortir que s'invertirien 20.000.000 d'euros en serveis 
urbans; que entén que ho va sumar de tot el conjunt del 
pressupost no tant sols de les inversions perquè ha quedat 
clar que les inversions les fan amb 5.500.000; que ha repetit 
que ella és de lletres, però que dos i dos fan quatre; que el 
grup d'Esquerra considera que aquest és un pressupost 
continuista; que no inclou mesures de correcció i noves 
línies d'actuació per a poder sortir de l'atzucac en el qual 
es troben; que el seu pressupost alternatiu o les mesures que 
consideren que serien prioritàries són, en primer lloc, una 
millora del pressupost participatiu; que miraria de pujar una 
mica la quantitat de 500.000 euros si és que no hi ha cap 
norma legal que impedeixi que aquesta quantitat pugui ser més 
elevada; que no posarà un topall, però que s'hauria de mirar 
de pujar; que hi hauria d'haver un increment notable a les 
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quantitats destinades a les necessitats dels ciutadans que 
pateixen necessitats econòmiques com són l'adquisició 
d'habitatges per a destinar-los a lloguer social, la ja 
reclamada tarificació social dels serveis municipals, els 
menjadors socials i l'adequació de la dotació del personal i 
dels mitjans de serveis d'acollida i assistència social; que 
tots es posen molt a la boca el model i el projecte de 
ciutat, però que moltes vegades tenen tots plegats la 
sensació que van disparant cap a una banda i cap a una altra 
sense tenir ben bé clar el model; que s'hauria de dotar 
suficientment una partida per a poder definir quin model de 
ciutat es vol per a Figueres i que en això també cal un 
procés de participació ciutadana; que els pressupostos han de 
ser participatius i participats si és que els pressupostos 
són l'eina més important que té un ajuntament perquè és en 
ells on es veuen les polítiques que realment acabaran notant 
els ciutadans i una ciutat podrà ser millor o pitjor; que no 
es poden queixar que la gent de Figueres i els figuerencs no 
participen a les coses si el propi ajuntament no fa pedagogia 
i tampoc l'aplica i que, per tant, tots s'haurien de posar  
les piles, ja que seria molt més senzill per a tots. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que primer s'hauria de fer aquesta 
primera experiència de pressupostos participats per veure la 
metodologia, com es rebuda, quin interès desperta i com es 
porten a terme les propostes; que sempre es pot incrementar 
la quantitat perquè no hi ha topall; que tan de bo cada any 
poguessin ser els ciutadans els que anessin dient el que 
volen i no haver de presentar un projecte de pressupost, però 
que no es pot fer d'un dia per l'altre; que sí que serà bona 
l'aportació dels mètodes i idees que tingui Compromís 
d'Esquerres per Figueres; que el que va plantejar el grup 
d'Esquerra era diferent, ja que no van dir que portarien 
idees per a fer districtes, sinó que van demanar que volien 
que es fessin els districtes i que això és una mica diferent, 
però també hi poden participar; que seran cridats per a poder 
elaborar la participació ciutadana per a definir a què es 
destina aquesta partida de pressupostos; que el grup 
municipal de la Candidatura d'Unitat Popular no veu la 
necessitat d'endeutament i que s'hauria de consultar si els 
ciutadans volen endeutar-se i per a què volen endeutar-se; 
que és veritat que no s'ha consultat, però que el govern veu 
que es demana un pavelló municipal i que fa temps que es 
demana una reforma dels carrers; que tot això són inversions 
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i que les inversions pugen milions d'euros; que està prevista 
la figura del préstec a llarg termini justament per això, ja 
que només pot ser per a inversions que s'amortitzaran al 
llarg de les futures generacions; que si s'haguessin de fer 
les inversions absolutament necessàries que estan al 
pressupost com a despesa corrent suposaria deixar de fer o 
parar la ciutat quant a activitat i posar-se a fer només el 
pavelló poliesportiu o una altra cosa; que encara que es faci 
un pavelló poliesportiu ha de seguir funcionant la resta 
d'activitats cultural, de serveis socials o d'educació i que, 
per tant, la despesa corrent hi ha de seguir sent; que és 
aquesta la filosofia de l'endeutament dins d'una racionalitat 
i d'uns límits; que és com allò de decidir si es fa tot de 
cop, si no es fa res o si se segueix fent funcionar la ciutat 
invertint en altres sectors que també siguin necessaris  fent 
un préstec que es podrà tornar a llarg termini dins uns 
paràmetres racionals en un futur; que, per exemple, els que 
viuen a Figueres el 2016 estan pagant el que es va fer l'any 
1993, 1994 i 1995; que són maneres de fer; que el govern veu 
lògica aquesta manera de fer, però que també és respectable 
que altres opcions ho fessin d'una altra manera; que li 
agradaria ressaltar que s'han incrementat totes les partides 
d'atenció a les persones; que pot dir el percentatge en què 
s'ha incrementat la despesa respecte l'any anterior de totes 
les àrees; que Alcaldia o despeses institucionals baixa un 
2,40%; que  serveis generals baixen un 15%; que seguretat 
ciutadana puja la despesa respecte l'any 2015 un 9,78%; que 
cultura puja un 10,30%, educació un 12,96%, esports un 
10,60%, joventut un 33%, serveis socials un 13,43%, acció 
cívica un 22%, urbanisme un 43%, serveis urbans un 2% i 
serveis econòmics un 10,31%; que totes les àrees pugen; que 
les úniques que baixen són l'Alcaldia i Promoció Econòmica, 
però que Promoció en un percentatge molt petit per la qüestió 
que aquest any no es fa el Firagri perquè és una fira 
comercial que es fa cada dos anys i que això suposa una 
disminució de despesa; que puja l'atenció a les persones; que  
l'adquisició d'habitatge  no està incorporat al pressupost 
perquè ja hi ha un fons incorporat al pressupost des de fa 
set o vuit anys que és el Patrimoni Municipal de Sòl i 
Habitatge que es pot fer servir per a la compra d'habitatge; 
que no s'ha d'incorporar al pressupost de cada any perquè ja 
es té a disposició per a poder-lo fer servir; que per això 
s'estan exercint els drets de tempteig; que el Departament 
d'Habitatge de Política Territorial està comunicant pisos que 
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estan sent objecte de subhasta i en els quals l'Ajuntament hi 
té dret; que ja se n'han començat a exercir alguns, però que 
el fons per comprar habitatge hi és i va a banda del 
pressupost perquè ja fa anys que està incorporat; que el grup 
d'Esquerra troba a faltar un canvi real en aquest pressupost; 
que ha parlat de continuïtat, però que el govern entén que 
només hi ha continuïtat en aquells compromisos en el quals no 
hi ha marge de maniobra perquè ja estan compromesos com 
convenis i contractes signats; que és un pressupost novedós i 
que obre la porta a la participació; que es recupera la 
inversió; que totes les partides d'activitat per àrees han 
pujat i que, per tant, entén que va en una línia absolutament 
diferent a la que es van veure obligats a fer en un mandat 
anterior que era una línia d'absoluta austeritat provocada 
per la caiguda d'ingressos de l'Ajuntament i la caiguda 
d'ingressos a la ciutat; que aquesta és la primera de les 
actuacions o estratègia pressupostària que s'ha d'anar veient 
en els propers anys i que es pot anar millorant aquesta nova 
dinàmica que es pretén donar als pressupostos de la ciutat 
com és que siguin participatius en quant a decisió per 
barris, recuperar activitat inversora i anar incrementant la 
despesa en activitat d'atenció a les persones i en inversió 
social. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació la proposta abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els deu 
membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, Casellas 
Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol 
Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Casas Honrado i  
Barrenechea Montero; en contra, els sis membres de 
l’Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Sànchez Dipp, Boher Genís i Monfort Peligero; i 
abstenir-se, els tres membres de l’Ajuntament següents:  
Olmedo Delestal, Borrego Torres i  Amelló Montiu. 
 
----10. Serveis municipals: S’aprova el document titulat 
“Plans de gestió 2016 de Fisersa Ecoserveis SA”. Fa ús de la 
paraula la Presidència que diu que es tracta dels últims 
Plans de gestió que aprova aquesta empresa municipal per a 
aquest 2016; que han tingut un recorregut de quinze anys; que 
és el fi d'una etapa en quant a la prestació de serveis 
urbans en la ciutat i que, per tant, es tracta dels últims 
Plans de gestió. 
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A continuació, el senyor Felip Gayolà procedeix a la 
lectura del dictamen següent: 

“La societat d’economia mixta Fisersa Ecoserveis SA, 
representada pel senyor Jordi Cabot Duxans, va presentar el 
dia 2 de novembre de 2015 un escrit que ha estat registrat 
d’entrada amb el número 22223. A aquest escrit s’acompanya un 
document, titulat “Plans de gestió 2016". Segons l’escrit 
referit, aquest document va ser aprovat el dia 30 de novembre 
de 2015 pel Consell d’Administració de Fisersa Ecoserveis SA 
i respecte del qual se sol�licita la seva aprovació pel Ple 
Municipal.  El total amb IVA inclòs d'aquests Plans de gestió 
2016 aprovats pel Consell d’Administració de Fisersa 
Ecoserveis SA és de 5.609.820,80. Aquest document (Plans de 
gestió 2016) es refereix als serveis municipals de 
manteniment de l’enllumenat públic, de deixalleria, de 
manteniment integral de jardineria, de neteja viària i de 
recollida d’escombraries que l’Ajuntament presta a través de 
l’esmentada societat d’economia mixta. Vist el que disposen 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic que 
va ser aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, el Reglament general de la Llei de contractes de 
les Administracions públiques que va ser aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, el Reglament que 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
contractes del sector públic, que va ser aprovat pel Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig, i la resta de la normativa 
vigent. Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals en 
relació a l'aprovació dels Plans de gestió 2016 de Fisersa 
Ecoserveis SA, adjunt a l’expedient. En base als antecedents 
exposats, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 1. Aprovar el 
document titulat “Plans de gestió 2016 de Fisersa Ecoserveis 
SA”. 2. Notificar aquest acord als interessats en 
l'expedient. 3. Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l’execució de 
l’acord anterior.” Prossegueix amb l’ús de la paraula el 
senyor Felip Gayolà que diu que aquests Plans de gestió de 
Fisersa Ecoserveis SA per al proper exercici 2016 s'han 
elaborat amb la inclusió de totes aquelles partides relatives 
a tots els serveis que es presten a la ciutat; que s'ha 
confeccionat també amb els mateixos criteris d'estructura i 
forma que els utilitzats el 2015; que s'ha ajustat a la 
durada final del contracte vigent de la societat que és fins 
el 2 d'octubre i que, per tant, les partides s'han ajustat a 
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277 dies; que per a aquest any són de 5.609.820,00 euros en 
vers els 7.377.167,00 euros de l'any anterior; que a l'igual 
que el 2015 també s'ha aplicat el percentatge de despeses 
generals que són del 8% destinat al soci públic i el 8,97% 
destinat al soci privat; que atenent a les instruccions 
rebudes per part de l'Ajuntament el Pla de gestió ha de 
contenir totes les despeses previstes a suportar per la 
societat relatives a tots els serveis que es presten 
anualment; que, per això, s'han incorporat les despeses 
anuals previstes i derivades de conceptes que tradicionalment 
no han estat inclosos i que, per tant, han estat 
tradicionalment retribuïdes abans de la factura mensual del 
Pla com són les despeses derivades de la neteja diària, 
recollida de residus de la ciutat i despeses de connexió 
elèctrica del parc  d'atraccions, reparacions de quadres 
elèctrics, ajustaments de l'enllumenat públic en el marc de 
les fires de Santa Creu, les despeses derivades també de la 
recollida de fracció vegetal i tractament amb pla de residus 
provinents de tres recintes habilitats a la disposició de 
residus de jardineria existents a la ciutat, i les despeses 
derivades del tractament d'eliminació de residus especials 
aportades pels usuaris de la deixalleria municipal 

Seguidament, intervé  el senyor Monfort Peligero que diu 
que encara recorda els primers Plans de gestió que es van 
aprovar a l'Ajuntament l'any que va entrar com a regidor; que 
recorda que l'aleshores alcalde Santi Vila deia que, per 
responsabilitat i per no deixar l'empresa sense serveis, era 
un acte de responsabilitat votar a favor dels Plans de gestió 
que es proposaven; que entén que el temps, en aquest cas, no 
li ha donat la raó, però sobretot darrerament perquè els 
carrers de Figueres fan més fàstic que mai; que és una cosa 
curiosa i que no diu que sigui culpa del govern perquè entén 
que hi ha una dosi importantíssima d'incivisme, però que sí 
que és veritat que l'empresa encarregada de la neteja no hi 
ha posat remei; que trobaria aspectes positius de l'empresa 
Ecoserveis perquè entén que en jardineria es fa una bona 
feina, però que es fa una molt mala feina en recollida 
d'escombraries i que es fa una feina simplement acceptable en 
d'altres aspectes; que recorda també els informes que any 
rere any anava transmetent l'interventor on explicava i 
escrivia totes les irregularitats que s'han anat fent des de 
l'any 2001 i fins el dia d'avui; que estranyament no ha 
passat res, però que són unes irregularitats que eren per 
acabar al jutjat i que creu que han acabat perjudicant molt 
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greument les arques municipals perquè a hores d'ara encara 
s'està pagant; que, per sort, sembla que s'acaba i sembla que 
es veu la llum al final de túnel perquè a partir del mes 
d'octubre això es pot revertir, canviar i millorar la gestió; 
que espera que es pugui fer per un preu molt més d'acord amb 
el que s'està fent que no pas el que s'està pagant que és una 
bajanada; que sí que li preocupa al seu grup municipal que, a 
hores d'ara, encara no es sàpiga exactament quina és la 
intenció del govern quan el contracte amb aquesta empresa 
s'acaba a finals de setembre; que pregunta que què és el que 
es proposa per a la gestió de totes les tasques que està fent 
aquesta empresa per a la ciutat de Figueres perquè té la 
sensació que acabarà passant alguna cosa semblant al que ha 
passat amb els pressupostos com és que a última hora i a 
corre-cuita s'hauran d'acabar menjant el que proposi el 
govern sigui el millor o no ho sigui; que és una cosa 
preocupant i que, per tant, torna a insistir, com ha fet 
altres vegades, que vol que es reuneixin; que s'hauria 
d'explicar què és el que els passa pel cap perquè no es pot 
dir que no els passa res pel cap perquè sap que sí que tenen 
idees; que es tem que el que els passa pel cap sigui dolent i 
que, per això, li agradaria que  ho expliquessin; que 
s'haurien de començar a prendre això seriosament; que una 
millor gestió i una inversió menor per a aquestes tasques 
ajudaria molt al pressupost municipal; que és un tema seriós; 
que el seu vot serà un vot negatiu, no només perquè creu que 
la feina no s'està fent ben feta, sinó perquè no veu gens 
clar el futur i que insisteix per tornar a demanar tots els 
estudis que s'han demanat i els informes perquè, en  
principi, els haurien d'ajudar a decidir quina serà la millor 
forma de gestió de tots els aspectes que treballa l'empresa 
Ecoserveis. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que también van a votar en contra de este 
punto, principalmente, porque consideran que les falta 
información para poderlo valorar; que tienen un informe que 
también critica algunos puntos y algunos aspectos; que como 
bien dice el propio informe el Plan de gestión se ampara en 
un contrato que a lo largo del tiempo ha ido cambiando, que 
no ha sido aprobado por este Ayuntamiento y que ha ido 
incluyendo diferentes cosas; que ante este informe y ante la 
falta de información no pueden más que votar en contra; que 
necesitarían mucha más información; que han solicitado 
información al señor Quim Felip; que también se solicitó el 
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contrato y los encargos, pero no los han recibido; que sin 
información para poder valorar este punto no les queda más 
remedio que votar en contra; que les gustaría tener toda la 
información para poder valorar y poder posicionarse porque 
votar con los ojos cerrados no les gusta y que ante esta 
situación prefieren votar en contra. 

Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
s'ha parlat sobre el contracte amb Ecoserveis que té una 
vinculació amb el punt que s'està tractant ara mateix i que 
val a dir que és una mala herència de l'antic alcalde Joan 
Armangué; que l'evolució d'aquest contracte al llarg del 
temps amb els següents governs de la ciutat no ha estat el 
més adequat pel que fa a les butxaques dels figuerencs i les 
figuerenques perquè és evident que el canvi de la bombeta 
d'una farola de la ciutat té uns costos bastants importants 
per a tothom; que la Candidatura d'Unitat Popular hi votarà 
en contra; que a l'octubre finalitza aquest Pla de gestió; 
que no tenen cap mena d'informació per part del govern més 
enllà d'informes i estudis fantasmes en el sentit que no els 
han vist i que no han arribat als grups de l'oposició; que  
això genera una incertesa important; que li agradaria que es 
comptés amb la Candidatura d'Unitat Popular per plantejar-se 
seriosament quins són els beneficis per a tots els figuerencs 
i figuerenques de municipalitzar aquests serveis; que ha 
intentat parlar alguna vegada amb el senyor Manuel Toro, però 
per culpa d'una agenda personal complicada no han pogut 
asseure's a parlar; que no ho diuen perquè siguin molt 
utòpics, sinó perquè hi han treballat molt a fons; que hi han 
treballat en comparació també amb experiències d'uns altres 
ajuntaments del mateix color que el de Figueres; que els 
emplaça a poder valorar de forma realista i garantista que 
Figueres recuperi o gestioni directament aquests serveis que 
fins l'octubre tindran subcontractats amb un mal contracte; 
que s'hauria d'intentar també assumir les responsabilitats de 
les gestions de la ciutat i valorar en tots els termes si 
això és positiu o no per a la ciutat i que des de la 
Candidatura d'Unitat Popular estan molt convençuts que una 
municipalització d'aquests serveis seria molt positiu 
econòmicament per a la ciutat. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que el grup municipal popular tampoc donarà 
suport a aquests Plans de gestió; que creu que queda clar que 
no s'ha fet bé any rere any; que continuen aquests informes 
d'altres èpoques i que això és molt greu perquè es podia 
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haver millorat; que es podia haver fet mínimament una 
millora, però que no li veu; que creu que no ho poden avalar 
perquè és un nyap; que li sap greu l'expressió, però que, 
realment, no ho poden avalar; que pensa que han tingut molt 
de temps per millorar-ho, però que no hi veu cap millora; que 
la seva preocupació, que ja ha dit a Comissió Informativa i a 
algun Ple, és que aquesta contractació s'acaba el mes 
d'octubre i que l'altre dia el govern es va comprometre en la 
Comissió Informativa que en 15 o 20 dies tindrien els 
informes i farien una reunió, però que creu que és important 
que es creï ja una comissió per anar a veure quin model és 
necessari o es vol per a aquesta ciutat i començar a 
treballar perquè si no aniran justos de temps, ja que d'aquí 
al setembre queda no res. 

Seguidament, intervé la senyora Lladó Saus que diu que 
no es repetirà perquè utilitzaria els mateixos arguments; que 
el grup d'Esquerra Republicana també farà un vot contrari; 
que s'ha de mirar endavant i que s'ha de pensar en el futur 
perquè hi ha una oportunitat per esmenar aquesta herència. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula  la 
Presidència que diu que si ells poguessin també farien un vot 
contrari; que ho diu obertament perquè és justament això quan 
el senyor Santi Vila o ella mateixa parlen de responsabilitat 
institucional; que no va ser un bon contracte; que no va ser 
un bon clausulat el que es va pactar en el moment de la 
constitució d'aquesta empresa com tampoc ho van ser les 
variacions que hi van haver després; que té una durada de 15 
anys i que sortosament acaba; que el senyor Monfort ha fet 
referència a que parcs i jardins funciona bé, però que en 
canvi recollida d'escombraries i neteja diària no funciona 
bé; que això és veritat, però que, a més a més, és veritat 
perquè el servei de recollida d'escombraries i servei de 
neteja diària requereix una inversió, una instrumental i un 
utillatge que s'hauria d'haver previst una renovació constant 
al llarg dels 15 anys de la seva vida d'aquest contracte; que 
es va pactar o es va contractar una inversió inicial abocada 
al servei i una altra inversió que no anava abocada al servei 
en detriment dels anys posteriors dels contracte; que s'ha 
arribat a què els últims anys no s'arribi a les necessitats 
de serveis que té la ciutat amb el servei, la quantificació 
d'efectius i la maquinària que es té; que aquesta és una de 
les causes per les quals l'espai públic de la ciutat estigui 
així, però que això també cal unir-ho a l'incivisme; que no 
tot es pot atribuir a l'incivisme, però que si que és veritat  
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que s'ha d'atacar i corregir; que ja es farà, però que la 
veritat és que el servei no dóna; que s'ha hagut d'anar 
assumint i s'ha intentat esprémer al màxim i optimitzar, però 
que amb el que està contractat i amb la quantitat de diners 
que s'hi aboquen no va destinat al que hauria d'haver estat 
destinat i que, per tant, s'està en aquesta situació; que en 
un futur es notarà un gran canvi, tant en quantitat com en 
qualitat, tant en l'enllumenat com en la recollida 
d'escombraries, neteja diària i deixalleria, i també als 
parcs i jardins i que, per tant, s'aproven els últims plans; 
que s'ha de passar aquesta etapa i anar a millorar aquest 
servei; que en Comissió Informativa es va comprometre i que 
reitera que a partir de final de mes començaran a fer les 
primeres reunions de treball; que el govern posarà de 
manifest el que creu que hauria de ser el model de gestió 
d'aquests serveis i que la resta de grups podrà aportar el 
que cregui convenient; que la Candidatura d'Unitat Popular ha 
fet esment a una municipalització, però que una 
municipalització és una assumpció directa del 100% d'aquests 
serveis en personal, en maquinària i en inversió; que un dels 
factors o causes pels quals estan contents que acabi el 
contracte és perquè des de l'inici es podrà renovar tota la 
inversió, tot l'enllumenat públic de la ciutat i tota la 
maquinària i sistema de recollida d'escombraries, però que 
aquesta inversió puja molts milions; que municipalitzar vol 
dir assumir-ho des de les arques municipals i des del 
pressupost que acaben d'aprovar; que, per tant, és una 
dificultat; que en poden parlar, veure un sistema mixt i 
veure què es pot fer, però que una municipalització implica 
una incorporació directa de tot el personal que actualment 
està prestant els serveis amb les condicions laborals pel 
servei que estan prestant i una renovació total de la 
inversió i de funcionament i que es pot mirar.  

Seguidament, torna a intervenir el senyor Monfort 
Peligero que diu que espera que aquesta reunió es produeixi 
en breu; que entén que els mals tractes o els mals negocis 
fets amb l'empresa d'Ecoserveis vénen de lluny, però que 
també cal recordar que el gran augment de facturació entre 
l'Ajuntament de Figueres i Ecoserveis s'ha produït a partir 
de l'any 2007 perquè va passar de 4.047.000 euros a 8.180.000 
euros; que en quatre anys es va doblar l'aportació que feia 
l'Ajuntament de Figueres a l'empresa Ecoserveis i que, per 
tant, entén que part de culpa de tot això la deu tenir també 
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el govern de Convergència i Unió que va manar del 2007 al 
2011. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que sí que aquí hi va haver una 
adjudicació inicial amb unes condicions i amb unes clàusules 
bastant draconianes per a l'Ajuntament; que el 2003 hi va 
haver una ampliació de contracte i que el 2007 o el 2008 hi 
va haver aquest increment derivat de l'increment de sous al 
personal; que aquests costos per a l'Ajuntament són perquè 
una de les clàusules que no es pot tornar a repetir és que 
essent accionista minoritari l'Ajuntament hagi d'assumir el 
100% dels costos de personal; que això és l'abc del que no 
s'ha de fer, però que també és una mostra que, a vegades, les 
pressions o les peticions sindicals també s'han de mesurar; 
que a tothom li agrada acontentar, però que aquest increment 
del 2007 al 2008 està derivat per un increment de sou del 
personal unit al fet que ho assumeix tot l'Ajuntament; que 
tot hi fa; que ja n'han parlat moltes vegades; que tots estan 
d'acord en que no es pot tornar a repetir i que s'ha de fer 
un bon i eficient model de gestió de cara a que tot el que 
paga l'Ajuntament vagi revertit en un bon servei i no a 
factors aliens o causes que és el que va anar passant en el 
seu moment i el que ha passat en moments successius. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que se n'ha de parlar; que fa temps que la 
Candidatura d'Unitat Popular fa la possible proposta de 
municipalització dels serveis; que quan en el punt anterior 
sobre pressupostos ha demanat que per a què era l'endeutament 
és perquè des de la Candidatura d'Unitat Popular es considera 
que hi ha inversions que són de llarga durada que són les que 
queden a la ciutat i per a la ciutat; que estan d'acord en 
que aquest és un mal contracte i que l'Ajuntament s'hi ha 
deixat molts diners, però que quan parla que els agradaria 
trobar-se per parlar d'inversions interessants està parlant 
d'aquestes qüestions; que ella no fa un brindis al sol amb 
els pressupostos en el sentit de dir que no s'endeutin per 
absolutament res, sinó que es facin aquelles inversions que 
són de llarg termini i que generacions i generacions de 
figuerencs en puguin gaudir; que inclús la Presidència ha 
parlat de generacions; que s'hauria de poder incorporar una 
bona flota de maquinària i de tots els elements que calguin 
per dur a terme aquests serveis com cal; que és una inversió 
inicial molt important, però que és una inversió inicial que 
es queda aquí; que seria propietat de tots i de totes; que 
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aquí està la diferència entre allò públic i allò privat i 
que, per tant, la Candidatura d'Unitat Popular aposta per un 
model públic d'aquests serveis; que aposta per, si cal, fer 
una inversió perquè, al cap i a la fi, seria beneficiosa per 
a tothom, però també tenint en compte que això no comportés 
un greuge per a les arques de l'Ajuntament; que se n'ha de 
parlar; que s'han de mirar altres models; que s'han de sentir 
molt orgullosos per la gestió de l'aigua que és municipal, 
que funciona i que, segurament, és un referent a la comarca i 
a les altres comarques gironines; que creu que s'hauria 
d'apostar per aquest model perquè no és ni té perquè ser un 
mal model; que fan la proposta en aquest sentit i que, per 
tant, se senten satisfets que estiguin disposats a parlar-ne 
de forma realista, seriosa i concreta. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que es començaran a reunir a final 
d'aquest mes. 

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 deu 
membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, Casellas 
Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol 
Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Casas Honrado i  
Barrenechea Montero; i en contra, els nou membres de 
l’Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Sànchez Dipp, Boher Genís, Olmedo Delestal, Borrego 
Torres,  Amelló Montiu i Monfort Peligero.  
 
----11. Pressupostos: Es reconeix que l’empresa Aglomerats 
Girona SA ha executat les obres d’asfaltatge dels vials 
confrontants amb el carrer Portlligat. El senyor Felip Gayolà 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“Els serveis tècnics municipals emeten informe el 23 de 
novembre d’enguany en base al qual assenyalen que l’execució 
de les obres de millora del Sector Nord, concretament a la 
cruïlla Portlligat-Avda. Perpinyà, va portar el tancament del 
c/ Portlligat i el desviament provisional del trànsit pels 
vials paral�lels, tant al nord com al sud, que presentaven un 
estat molt deteriorat pel pas del temps, i la circulació 
suportada i les diferents afeccions per les actuacions de les 
companyies de serveis. Aquesta situació va fer aconsellable 
de procedir a l’asfaltat dels vials paral�lels al carrer 
Portlligat abans de desviar el trànsit, per tal d’adequar-los 
al nou increment de vehicles. I, atesa la simultaneïtat de 
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les obres a executar es va sol�licitar pressupost a 
Aglomerats Girona, SA, la mateixa empresa adjudicatària de 
les obres del projecte de conservació i manteniment a la via 
pública, Paviments asfàltics 2014, que va presentar el 
pressupost d’execució per contracte de 17.846,37 € i es va 
considerar que els preus unitaris eren correctes i 
s’adequaven al preu del projecte adjudicat. Les obres es van 
executar correctament i la factura per aquests treballs 
ascendeix a la quantitat de 17.846,37 € (IVA inclòs). Atès 
que les obres efectuades s’han incorporat al patrimoni 
municipal per la qual cosa procedeix a reconèixer que s’han 
executat i acordar els tràmits adients per al seu abonament 
malgrat que en la seva realització no s’ha tingut en compte 
la normativa aplicable. Atès que és d'aplicació allò disposat 
als articles 26.2.c) i 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril , pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, que regula les 
hisendes locals, i 185 del Text refós de la llei reguladora 
de les hisendes locals que va ser aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. Per tot això, la Comissió 
Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Figueres l’adopció dels següents acords: 1er.- Reconèixer a 
l’empresa Aglomerats Girona, SA que ha executat les obres 
d’asfaltatge dels vials confrontants amb el carrer 
Portlligat, per un import total de 14.749,07 € amb un IVA de 
3.097,30, el que fa un total de 17.846,37 €, IVA inclòs.  
2n.- Aprovar la factura A-379, de data 19-11-2015, emesa per 
l’entitat Aglomerats Girona, SA amb càrrec a la partida 
pressupostària 2015 304 1532 619 Plans asfaltatges i voreres. 
3r.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els 
actes i gestions que calguin per a l'execució dels acords 
anteriors.” 

A continuació, fa ús de la paraula  el senyor Giró Ribas 
que diu que el seu grup s'abstindrà en aquest punt; que 
entenen que la conservació de la via pública és important i 
que els veïns d'aquells carrers ho demanaven, però que en les 
reunions que estan tenint hi ha veïns d'altres parts de la 
ciutat que també estan demanant que es millori la conservació 
de la via pública i que, per això, s'abstindran; que 
segurament que pensen tots igual pel que fa al manteniment de 
la via pública, però que el que passa és que volen deixar 
constància que l'informe del tècnic posa en coneixement una 
sèrie d'irregularitats en quant a la contractació; que diu 
que es va fer de manera verbal; que es va fer sense tenir en 
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compte la llei de contractes; que s'ha de ser més curós a 
l'hora de contractar; que això tornarà a passar en algun 
altre punt de l'ordre del dia; que no pot ser que es vagi a 
toro passat i fent contractacions de manera verbal en una 
administració pública; que demana que es faci una previsió, 
ja que es té una bona estructura de treballadors i de 
funcionaris; que s'haurien de seguir els procediments 
adequats; que segons el pressupost s'augmentarà el personal i 
que espera que amb aquest augment en el futur no s'hagin de 
trobar amb punts com aquest a l'ordre del dia dels plens.  

Seguidament, intervé la Presidència que diu que és 
veritat que es va fer una contractació verbal i que, per 
això, ara s'ha de fer el reconeixement de la factura per ple; 
que això ha de ser millorable i que s'han de fer els 
procediments de contractació, però que també li agradaria que 
es posessin en situació del moment i per què es va fer; que 
va passar en el moment en el que s'estaven executant les 
obres al sector nord de la ciutat, al carrer Portlligat; que 
eren unes obres legalment contractades i d'acord amb un 
projecte; que quan es tenia tot el sector aixecat i amb obres 
va sorgir aquesta petició i que, per tant, es va aprofitar el 
que estava en moviment per ampliar i fer allò que demanaven 
els veïns; que no s'hauria de fer així, però que no fer-ho 
implicava deixar el que està fet, parar i sortir d'allà per 
després fer els procediments de contractació que duren els 
seus mesos i al cap del temps tornar a portar tota la 
maquinària i asfaltar aquells dos carrers del mateix sector 
que s'havien demanat en aquell moment; que ja sap que no 
s'hauria de fer així i que s'haurien de fer contractacions 
independents, però que va ser la voluntat d'aprofitar que ja 
hi havia la maquinària i les instal.lacions perquè també 
suposa una reducció de costos; que va ser en el moment en què 
es feien aquelles obres que es va ampliar fent la 
pavimentació dels dos altres carrers laterals; que ara hi ha 
una factura que s'ha de reconèixer; que ha volgut explicar la 
qüestió; que si s'haguessin fet contractacions independents 
implicava que un cop acabada l'obra s'ha de tornar a anar 
allà i tornar a portar la maquinària i que potser els costos 
són superiors. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que el grup popular hi donarà suport; que la 
Presidència ha donat moltes explicacions; que hi ha un 
informe, però que també entén que si no s'aprova això es 
demoraria; que cal que s'intenti sempre fer les coses de la 
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millor manera excepte casos excepcionals i que està clar que 
s'ha de pagar. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
tretze membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, 
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, 
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Casas Honrado,  
Barrenechea Montero, Olmedo Delestal, Borrego Torres i 
Monfort Peligero; i abstenir-se, els sis membres de 
l’Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Sànchez Dipp, Boher Genís i Amelló Montiu. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que diu que ha votat a favor perquè ha comprat 
l'argumentació de l'alcaldessa, però que al senyor Giró no li 
falta raó. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que ja ha dit que legalment s'hauria de fer una contractació 
independent amb el procediment que toca, però que també li ha 
agradat explicar la situació. 

 

----12. Aportacions i subvencions: S’aproven les Bases dels 
Premis Emprenedors Alt Empordà 2016. El senyor Toro Coll 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 

“Un dels objectius principals de l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Figueres és fomentar la 
iniciativa emprenedora amb l’objectiu que es creïn més 
empreses a la ciutat i es generi ocupació. Un dels 
instruments que s’ha demostrat més útils per a fomentar la 
cultura emprenedora han estat els premis emprenedors, com ho 
demostren els bons resultats dels Premis Emprenedors Alt 
Empordà dels anys 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015, 
que van rebre un nombre important de candidatures, tant des 
del punt de vista quantitatiu com qualitatiu. Aquests premis 
estan organitzats per AJEG (Associació de Joves Empresaris de 
Girona), l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà, el Setmanari de l’Alt Empordà i l’Associació 
Fòrum Imagina. Per a l'any 2015 es pretén organitzar de nou 
el Premi Emprenedors Alt Empordà per tal de continuar en la 
tasca de foment de la cultura emprenedora. Aquests premis 
tenen quatre categories: - Premi Jove Empresari: aquesta 
categoria premiarà a l’empresari empordanès menor de 42 anys 
que hagi tingut una trajectòria empresarial més destacada. - 
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Premi Emprenedor: es premiaran els projectes d’empresa més 
viables, innovadors i amb major potencial de creixement. - 
Premi a la Millor Idea de Negoci: es premiaran les idees de 
negoci més creatives dels estudiants dels Instituts de la 
comarca (ESO, Cicles Formatius i Batxillerat) i dels joves de 
menys de 20 anys de la comarca. - Premi a la Innovació: 
aquesta categoria premiarà a aquella empresa que hagi estat 
capaç d'innovar en producte, servei o processos. La única 
categoria en que el premi té una dotació econòmica és la del 
Premi Emprenedor: 3.000 euros el primer premi i 1.500 el 
segon.  L'Ajuntament de Figueres es farà càrrec del cost del 
primer i al segon premi emprenedor per un import total de 
4.500 euros, amb càrrec al pressupost del 2016 (partida Ajuts 
premis emprenedors) . El jurat estarà format per nou membres 
i tindrà la composició següent: - Un representant de l’AJEG. 
- Un representant de l’Ajuntament de Figueres. - Un 
representant del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. - Un 
representant del Setmanari de l’Alt Empordà. - Un 
representant de l’Associació Fòrum Imagina. - Quatre 
empresaris o professionals de reconeguda vàlua. En base als 
antecedents exposats, i vist l’informe del Cap de l’Àrea de 
Promoció Econòmica, adjunt a l’expedient, aquesta Comissió 
Informativa de Serveis Generals i de Promoció Econòmica 
proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents 
acords: 1r. Aprovar les Bases dels Premis Emprenedors Alt 
Empordà 2016 (que s’adjunten). 2n. Aprovar el pressupost 
corresponent al primer i al segon premi emprenedor per un 
import total de 4.500 euros, amb càrrec al pressupost del 
2016 (Ajuts premis emprenedors). 3r. Designar David Carvajal 
Carbonell com a representant de l'Ajuntament de Figueres al 
Jurat dels Premis emprenedors Alt Empordà 2016. 4t. Facultar 
l’Alcaldia-Presidència per a la realització de tants actes i 
gestions com calguin per a la realització dels acords 
anteriors.” 
 
----13. Pressupostos: Es contracta l’empresa Toi Toi 
Sanitarios Móviles SA pel subministrament en règim de lloguer 
de cabines sanitàries pel mercat de la roba i complements 
ubicat al Passeig Nou, plaça del Sol i Riera Galligans. El 
senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

“Atès que és necessari instal�lar sanitaris mòbils al 
mercat de la roba i complements ubicat al Passeig Nou, plaça 
del Sol i Riera Galligans els dies de celebració de 
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l'esmentat mercat. Atès l’informe del Tècnic de Promoció 
Econòmica de data 4 de novembre de 2015, que consta en 
l’expedient. Atesa l'oferta núm. 1505334, de l'empresa Toi 
Toi Sanitarios Móviles, SA, (CIF: A 62518121) relativa al 
subministrament en règim de lloguer de dues cabines 
sanitàries model “City” i una cabina sanitària model "minus", 
més transport de lliurament i recollida dels sanitaris, del 
18 d'abril i fins el dia 1 de desembre de 2015, per import de 
3.471,19 euros, IVA inclòs. Atès que cal formalitzar el 
contracte menor de subministrament dels sanitaris mòbils 
referenciats en el paràgraf anterior, d’acord amb els 
articles 111.1 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. Per tot això, la Comissió 
Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Figueres l’adopció dels següents acords: 1er.- Contractar 
l'empresa Toi Toi Sanitarios Móviles,SA (CIF:A 62518121) pel  
subministrament en règim de lloguer de dues cabines 
sanitàries model “City” i una cabina sanitària model "minus", 
més el transport de lliurament i recollida dels sanitaris, 
del 18 d'abril i fins el dia 1 de desembre de 2015, per 
import de 3.471,19 euros, IVA inclòs, pel mercat de la roba i 
complements ubicat en el Passeig Nou, plaça del Sol i Riera 
Galligans.  2on.- Autoritzar la despesa de 3.471,19 euros, 
IVA inclòs (tres mil quatre-cents setanta-un amb dinou 
euros), amb càrrec a la partida pressupostària 15 401 4313 
22699,a favor de l’empresa Toi Toi Sanitarios Móviles,SA, 
(CIF: A 62518121), pel subministrament en règim de lloguer de 
dues cabines sanitàries model “City” i una cabina sanitària 
model "minus", més el transport de lliurament i recollida 
dels sanitaris, del 18 d'abril i fins el dia 1 de desembre de 
2015. Els pagaments es faran mensualment, prèvia presentació 
i confirmació de la factura. (s’adjunta pressupost). 3r.- 
Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes 
i gestions que calguin per a l'execució dels acords 
anteriors.” Prossegueix amb la paraula el senyor Masquef 
Creus que diu que amb la nova ubicació del mercat de la roba 
al Passeig Nou, Mestre Falla, plaça del Sol i Riera Galligans 
i la implementació d'un pla d'autoprotecció amb tots els 
serveis que comporta era necessària la instal�lació de 
cabines sanitàries, més enllà de les que ja disposa el 
Passeig Nou; que com ha dit la Presidència estan en un cas 
similar al punt 11 de l'ordre del dia en el qual la 
contractació es va fer de forma verbal; que l'informe del 
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tècnic diu que la contractació no s'hauria d'haver fet de 
forma verbal, però que pel fet que s'hagi fet de forma verbal 
no vol dir que el servei no s'hagi prestat perquè sí que s'ha 
meritat el servei; que la manca de formalitat no pot doblegar 
el principi d'enriquiment injust i que, per tant, entenen que 
és necessari fer l'encàrrec i reconèixer la factura. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas 
que diu que, primer de tot, vol dir que no dubten de la bona 
fe del senyor Masquef; que només estan aquí com a oposició 
per intentar que tot funcioni millor, però que estimen que 
aquests sanitari i aquests plans de protecció feia temps que 
coneixien que era obligatori tenir-los i que, per tant, a 
l'informe ja es diu que es va contractar verbalment; que 
s'abstindran perquè, efectivament, el servei ja s'ha prestat; 
que no estan parlant d'un servei futur, sinó d'un servei 
passat; que ja s'ha prestat; que no volen perjudicar 
l'empresa que ha donat aquest servei i que per això 
s'abstindran. 

Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que pregunta que com és que s'hagin de posar més sanitaris al 
Passeig si ja n'hi ha; que si no recorda malament al mercat 
de la verdura no n'hi ha sanitaris i que pregunta que com és 
que en un lloc sí i a l'altre no. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que al mercat de la roba n'hi ha 
d'haver per l'extensió; que estan parlant d'aproximadament 
190 parades i de 1400 metres lineals de parades; que, per 
l'extensió, el Pla d'autoprotecció que marcaven els serveis 
auxiliars deia que hi havien d'anar tres cabines, dues 
d'estàndards i una per a persones amb mobilitat reduïda a 
l'altra banda del mercat, concretament, a la part final de la 
riera; que en el mercat de la fruita i la verdura s'utilitza 
un sanitari existent; que hi havia molts de problemes al 
mercat de la roba perquè s'havia de fer un traçat uniforme 
per si havia de passar-hi algun vehicle d'emergències com les 
ambulàncies i els bombers i que, per això, es va implementar 
un Pla d'autoprotecció en el qual, a banda de les distàncies 
mínimes de seguretat entre parada i parada de forma frontal-
lateral també obligava a posar-hi sortides d'hidrats, d'aigua 
i sanitaris. 

Seguidament, intervé  la senyora Olmedo Delestal que diu 
que hi donaran suport perquè han donat suport a l'altre punt 
de l'ordre del dia, tot i que els fa recança les coses 
verbals perquè tots saben que en una administració no es 



 50  

poden fer, però que està clar que han de ser responsables i 
que s'han de pagar les factures. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
tretze membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, 
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, 
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Casas Honrado,  
Barrenechea Montero, Olmedo Delestal, Borrego Torres i 
Monfort Peligero; i abstenir-se, els sis membres de 
l’Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Sànchez Dipp, Boher Genís i Amelló Montiu. 

 

----14. Pressupostos: Es contracta l’empresa Poly-Klyn SL pel 
subministrament en règim de lloguer de cabines sanitàries pel 
mercat de la roba i complements ubicat en el Passeig Nou, 
plaça del Sol i Riera Galligans. El senyor Masquef Creus 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“Atès que és necessari instal�lar sanitaris portàtils,  
de les 7h a les 15h.  els dies de celebració del mercat de la 
roba i complements, que té lloc al Passeig Nou, plaça del Sol 
i  Riera Galligans. Vist l’informe del Tècnic de Promoció 
Econòmica de data 4 de novembre de 2015, que consta a 
l’expedient. Atesa l'oferta núm. 2015/100/1589/0 presentada 
per l'empresa Poly-Klyn, SL, relativa al subministrament en 
règim de lloguer de dues cabines sanitàries WC,model “City” 
una cabina sanitària "minus WC" per discapacitats, més el 
transport de lliurament i recollida, de l'1 de gener al 17 
d'abril de 2015, per un import total de 1.429,31 euros IVA 
inclòs. Atès que cal formalitzar el contracte menor de 
serveis pel subministrament dels esmentats sanitaris 
portàtils, d’acord amb els articles 111.1 i 138.3 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic. Per tot això la Comissió Informativa General proposa 
al Ple de l’Ajuntament de Figueres l’adopció dels següents 
acords: 1r. Contractar l'empresa Poly-Klyn,SL (NIF:B-
60484904) pel  subministrament en règim de lloguer de dues 
cabines sanitàries WC, model “City” una cabina sanitària 
"minus WC" per a discapacitats, més el transport de 
lliurament i recollida, de l'1 de gener al 17 d'abril de 
2015, de les 7h a les 15h, per import total de 1.429,31 euros 
IVA inclòs, pel mercat de la roba i complements ubicat al 
Passeig Nou, plaça del Sol i Riera Galligans.(s’adjunta 
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pressupost). 2n. Autoritzar la despesa i ordenar el pagament 
de 1.429,31 euros IVA (mil quatre-cents vint-i-nou amb 
trenta-un euros), amb càrrec a la partida pressupostària 15 
401 4313 22699, a favor de l’empresa Poly-Klyn, SL, (NIF B-
60484904), mitjançant transferència al compte ES38 3191 0500 
0356 5315, en concepte del subministrament en règim de 
lloguer de dues cabines sanitàries WC, model “City” una 
cabina sanitària "minus WC" per a discapacitats, més el 
transport de lliurament i recollida, de l'1 de gener al 17 
d'abril de 2015, pel mercat de la roba i complements, prèvia 
presentació i confirmació de la factura. 3r.- Autoritzar 
l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 

Seguidament, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en 
votar-hi a favor els tretze membres de l’Ajuntament següents: 
Felip Torres, Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, 
Masquef Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, 
Casas Honrado,  Barrenechea Montero, Olmedo Delestal, Borrego 
Torres i Monfort Peligero; i abstenir-se, els sis membres de 
l’Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Sànchez Dipp, Boher Genís i Amelló Montiu. 

 

----15. Turisme: S’aprova el Pla Estratègic en l’àmbit del 
desenvolupament turístic. El senyor Toro Coll procedeix a la 
lectura del dictamen següent: 

“Des de l'Ajuntament de Figueres, conjuntament amb el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l'Ajuntament de Roses, 
l'Ajuntament de l'Escala, l'Ajuntament de Castelló 
d'Empúries, l'Ajuntament de La Jonquera, l'Ajuntament de 
Llançà, l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós, l'Associació 
Alt Empordà Turisme i el Consorci Salines Bassegoda, es va 
detectar la necessitat d'elaborar plans que marquessin les 
línies del desenvolupament econòmic i de la generació 
d'ocupació a la comarca per als propers anys. Per encàrrec de 
l'Ajuntament de Figueres i amb el co-finançament del Servei 
d'Ocupació de Catalunya (en base a l'Ordre EMO/349/2012, de 
31 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions destinades als programes de 
suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per 
a l’any 2012) es van dur a terme els plans següents: - Pla 
Estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i 
l’ocupació a l’Alt Empordà. Aquest Pla va ser elaborat per 
l'empresa Daleph Iniciativas y Organización SA. - Pla d’Acció 
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Sectorial en l’àmbit del desenvolupament turístic. Aquest Pla 
va ser elaborat per l'empresa Despatx Capellà Ballbé SL. En 
l'elaboració d'aquests Plans, a més de l'Ajuntament de 
Figueres hi van participar el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, l'Ajuntament de Roses, l'Ajuntament de l'Escala, 
l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, l'Ajuntament de La 
Jonquera, l'Ajuntament de Llançà, l'Ajuntament d'Avinyonet de 
Puigventós, l'Associació Alt Empordà Turisme i el Consorci 
Salines Bassegoda. Vist l’informe del Cap de l’Àrea de 
Promoció Econòmica, adjunt a l’expedient. Per tot això la 
Comissió Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament 
de Figueres l’adopció dels següents acords: 1r. Aprovar el 
Pla Estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local 
i l’ocupació a l’Alt Empordà, que d’adjunta a l’expedient. 
2n. Aprovar el Pla d’Acció Sectorial en l’àmbit del 
desenvolupament turístic, que s’adjunta a l’expedient. 3r.- 
Autoritzar l'Alcaldia-Presidència a fi que realitzi els actes 
i gestions que calguin per a l'execució dels acords 
anteriors.” 

Seguidament, intervé  la senyora Boher Genís que diu que 
en aquest cas també s'abstindran; que valoren positivament 
molts aspectes d'aquesta iniciativa; que pensen que el 
treball entre diversos municipis és positiu; que també hi ha 
aspectes dels plantejaments que són interessants, però que, 
com han exposat prèviament, hi ha algunes consideracions 
sobre la perspectiva econòmica que pensen és una condició 
sine qua non que caldria incloure en aquest tipus de pla  
justament perquè enfoquen les bases i les estructures del 
futur cap al qual volen avançar i que, per a ells, qualsevol 
pla de desenvolupament local hauria d'incloure una promoció 
molt important de les finances ètiques i una promoció molt 
important del consum responsable de la producció cooperativa 
i de la sostenibilitat ambiental, tot i que ja avancen que hi 
ha aspectes que els semblen molt interessants, però que 
s'abstindran. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que hi ha aquests plans sectorials; que el de turisme 
deriva d'aquest Pla estratègic de promoció econòmica que va 
ser presentat l'any passat al Consell Comarcal i que preveu 
aquest desenvolupament sectorial, un dels quals és aquest Pla 
Turístic de l'Alt Empordà en el qual l'Ajuntament de Figueres 
com a capital i dins el territori és bo que s'hi incorpori. 

 

 



 

 53  

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 
disset membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, 
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, 
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Casas Honrado,  
Barrenechea Montero, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu i 
Monfort Peligero; i abstenir-se, els dos membres de 
l’Ajuntament següents: Sànchez Dipp i Boher Genís. 

 

----16. Ajuntament: S’adhereix el municipi de Figueres a 
l’Acord marc de subministrament de gas natural destinat a les 
entitats locals de Catalunya. El senyor Masquef Creus 
procedeix a la lectura del dictamen següent:   

“Atès que en sessió del 29 d’abril de 2014, la Comissió 
Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local va 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques de l’Acord marc del 
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2014.03) que resten integrats en 
l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents 
contractuals.  Vist que amb data 29 de setembre de 2014, el 
Consorci Català pel Desenvolupament Local va procedir a 
formalitzar amb l’empresa Gas Natural Servicios SDG i amb 
l’empresa Endesa Energia els pertinents contractes de l’Acord 
Marc.  Vist que el 18 de novembre de 2014, la Comissió 
Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local va 
adjudicar el subministrament de gas natural, destinat a les 
entitats locals de Catalunya (Exp.2014.03.D01), Contracte 
derivat de l’Acord marc, a l’empresa Endesa Energia SAU. 
Aquest contracte té una durada inicial de 12 mesos, a partir 
de l’1 de gener del 2014, o de la data en que es formalitzin 
els contractes amb l’empresa adjudicatària, amb la següent 
relació de preus unitaris que es detallen: 
Sublots                                          Preu tarifa 
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)      56,856 
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EIR/MWh)      49,982 
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)      45,812 
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)      42,707 
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)      38,445 

Vist que els preus del contracte seran actualitzats, d’acord 
amb el que preveu la clàusula 21 del Plec de clàusules 
administratives particulars del procediment derivat 2014.03-
D01. Vist el Plec de clàusules administratives particulars 
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del procediment derivat de l’Acord marc del subministrament 
de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, a licitar mitjançant subhasta electrònica, aprovat 
per la Comissió Executiva del Consorci en data 30 de setembre 
de 2014 (Exp.2014.03-D01); vista la clàusula setena del plec 
de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals 
de Catalunya quant als períodes de pròrroga de la durada del 
contracte; vista la clàusula trenta-sisena del plec de 
clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals 
de Catalunya (Exp.2014-03) quant a l’adjudicació i 
formalització dels contractes derivats de l’Acord marc; vist 
l’article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la 
formalització dels contractes administratius mitjançant la 
signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals; vist l’article 23.2 del TRLCSP sobre 
les pròrrogues previstes en la durada dels contractes; vist 
l’article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en 
matèria de règim local que regulen el funcionament i 
competències de l’Ajuntament.  D’acord amb els antecedents 
abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, la Comissió Informativa General proposa al Ple 
de l’Ajuntament de Figueres l’adopció dels següents acords: 
1er.- Adherir el municipi de Figueres a l’Acord marc de 
subministrament de gas natural destinat a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2014/03-D01), que el Consorci Català de 
Desenvolupament Local va adjudicar pel termini de dotze 
mesos, des de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015, 
amb les següents condicions econòmiques: 
Sublots                                         Preu tarifa 
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    56,856 
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    49,982 
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    45,812 
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    42,707 
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,445 

2on.-El contracte es podrà prorrogar per dos períodes més de 
dotze mesos addicionals com a màxim, essent el seu límit, 
vigència inicial i pròrrogues, de tres anys. De conformitat 
amb l’article 23.2 del TRLCSP, les eventuals pròrrogues seran 
potestatives per a l’òrgan de contractació i l’empresa 
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adjudicatària.  3er.- Assabentar d’aquest acord, pels seus 
efectes i coneixement, al Consorci Català pel desenvolupament 
Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).  4rt.-
Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 3-10, 
08007, Barcelona).  5è.- Autoritzar l'Alcaldia-Presidència a 
fi que realitzi els actes i gestions que calguin per a 
l'execució dels acords anteriors.” Prossegueix amb l'ús de la 
paraula el senyor Masquef Creus que diu que la conveniència 
de l'adhesió en aquest contracte ve determinada per l'informe 
del tècnic municipal del 4 de desembre de 2015 i que 
l'Ajuntament ha procedit a contractar amb Endesa Energia les 
pòlisses de tarifes 3.3, 3.4 i 2.2 que corresponen a grans 
consums de gas per a instal�lacions com l'estadi d'atletisme, 
la piscina municipal, el pavelló d'esports, el Teatre Jardí, 
i les escoles Sant Pau, M. Àngels Anglada i Pallach, però 
que, en canvi, la resta d'abonats com són pisos socials, 
l'antic pavelló i altres estan contractats amb Redexis Gas 
que és el que era l'antiga HC Energia, ja que són tarifes del 
tipus 3.1 i 3.2 i els seus preus són més interessants que 
s'ofereixen en l'acord marc. 
 Seguidament, intervé  el senyor Monfort Peligero que diu 
que el seu vot serà un vot afirmatiu; que el que passa és que 
novament acaben anant a algun consorci per intentar 
aconseguir un preu  més baix de subministraments, però que fa 
cosa d'un any es va aprovar incorporar clàusules socials als 
plecs de contractació; que després preguntarà que en quin 
punt està l'aplicació d'aquestes clàusules socials quan es 
redactin plecs de clàusules de contractació; que, en aquest 
cas, simplement es farà a través del Consorci pel tema del 
preu; que és una bona jugada; que desconeix si a través del 
Consorci també es tenen en compte aspectes com el que es va 
aprovar al Ple de la incorporació de clàusules socials, però 
que en tot cas el seu vot és afirmatiu i que després a precs 
i preguntes li agradaria aprofundir en aquest tema per saber 
en quin punt està aquest compromís que va adoptar 
l'Ajuntament de Figueres. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que diria que en aquest punt de l'odre del dia 
es troben en una situació diferent, però també similar amb 
els anteriors punts que s'han comentat abans perquè, de fet, 
el que estan fent és regularitzar l'adhesió a un Acord marc 
que no estava regularitzat; que per l'informe entenen que un 
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cop més es troben amb una no prou bona gestió del que és 
l'administració, la contractació i tot plegat i que, per 
tant, es tornaran a abstenir en aquest cas perquè entenen que 
és una regularització d'un acord ja pres, però que en 
realitat no s'ha pres ni s'ha fet cap acte administratiu per 
dur-lo a terme, sinó que el que estan fent un cop més és fer-
ho a posteriori. 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que ha de parlar en la mateixa línia i que ja es repetitiu, 
tot i que hi donaran suport perquè és convenient prendre 
aquest acord, però que val la pena també fer les coses de la 
millor manera per no trobar-se amb aquests informes que diuen 
que el servei de contractació no tenia coneixement que 
l'Ajuntament hi estigués adherit perquè si més no crida 
l'atenció. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas 
que diu que votaran a favor perquè entenen que el 
subministrament als edificis municipals, al pavelló i a 
altres instal�lacions, com a escoles, és important, però que 
sobta que un funcionari del servei de contractació rebi un 
email on li diuen que estan adherits a aquest acord marc i 
que no en tingués coneixement; que s'ha hagut de regularitzar 
la situació i que això és el que posa a l'informe. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Masquef Creus 
que diu que no es quedaria amb això, tot i que respecta la 
interpretació del senyor Giró, però que a l'informe també 
posa que el gestor de l'empresa adjudicatària va comunicar 
que l'Ajuntament hi estava adherit, però que no s'havia 
tramès l'acord d'adhesió; que sí que és veritat que estan 
parlant sobre l'informe de la tècnica de contractació, però 
l'empresa adjudicatària sí que era coneixedora que 
l'ajuntament hi estava adherit; que potser no es va fer de la 
forma adequada, però que sí que eren coneixedors d'aquest 
acord i que l'objectiu últim era el d'obtenir el millor preu 
quant al subministrament de gas. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que creu que 
deuria faltar un tràmit; que ningú presta un servei si no 
s'ha encarregat; que segur que en el seu moment es va 
comunicar alguna cosa, però que deuria faltar alguna 
formalitat més que es va detectar en aquest moment; que  no  
se li hauria de donar més importància; que suposa que faltava 
un tràmit que es va reclamar, però que, en tot cas, això és 
un acord marc que es concerta per part d'aquest Consorci per 
un període del 2015 i que es pot prorrogar per al 2016 i 
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2017; que creu que en el seu moment la decisió va ser bona; 
que suposa que mal comunicada suposa, però que es prendre una 
decisió que va ser bona aprofitant aquestes economies 
d'escala i preus més avantatjosos que ofereix una compra 
agregada de serveis perquè si s'hagués de contractar de 
manera diferenciada per part de cada ajuntament no es 
tindrien aquests preus avantatjosos, ja que per això 
existeixen consorcis i el mètode de la compra agregada que li 
permet aconseguir una millors preus derivats de la compra 
d'una major quantitat; que faltava fer el tràmit de comunicar 
alguna cosa, però que segur que el servei estava encarregat i 
era conegut perquè sinó no el presten i que suposa que 
faltava una formalitat que es tractaria de fer aquesta 
adhesió pel servei que s'ha prestat el 2015 i pel 2016 i 2017 
que són els dos anys en què es pot prorrogar. 
 A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
disset membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, 
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, 
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Casas Honrado,  
Barrenechea Montero, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu i 
Monfort Peligero; i abstenir-se, els dos membres de 
l’Ajuntament següents: Sànchez Dipp i Boher Genís. 

 

---- Seguidament, a les vint-i-una hores i quaranta minuts, 
prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta de la 
sessió el senyor Borrego Torres. 

 
----17. Obres municipals: S’aprova inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat “Projecte bàsic i 
executiu del local del carrer Sant Pau, 39, per oficines 
administratives”. El senyor Casellas Borrell procedeix a la 
lectura del dictamen següent: 

“Els serveis tècnics municipals han redactat el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat "Projecte bàsic i 
executiu d’adequació del local del carrer Sant Pau, 39 per a 
oficines administratives". Aquest projecte preveu adequar el 
local del carrer Sant Pau, 39, com a oficines administratives 
de l’Ajuntament de Figueres, per a serveis socials, a 
l’immoble que ara és de titularitat municipal. L’import 
d’execució per contracte, que inclou l’IVA, és de 618.193,02 
€. Atès l’establert al Text refós de la Llei municipal i de 
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règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril; la llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora 
de les bases de règim local, modificada, entre d’altres per 
la llei 27/20013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local, i el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i el que 
disposa la normativa sectorial aplicable al patrimoni de les 
administracions públiques, la Comissió Informativa de 
territori i serveis a les persones proposa que la Junta de 
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, adopti 
els acords següents: 1r.- Aprovar inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat "Projecte bàsic i 
executiu d’adequació del local del carrer Sant Pau, 39 per a 
oficines administratives". 2n.- Notificar l’anterior a la 
comunitat de propietaris de l’immoble del carrer Sant Pau, 
39,  i obrir un període d’audiència, per termini de 30 dies, 
per a que pugui plantejar el que consideri més adient en 
defensa dels seus legítims interessos. 3r.- Exposar al públic 
per termini de 30 dies aquest projecte, per a la seva 
consulta i als efectes de poder plantejar les al�legacions 
que hom consideri adients. 4rt.- Facultar l'Alcaldia-
Presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” Prossegueix 
amb l'ús de la paraula el senyor Casellas Borrell que diu que 
aquest dictamen fa referència a què els serveis tècnics han 
redactat un projecte bàsic i executiu per a adequar el local 
del carrer Sant Pau, 39,  per a oficines administratives; que 
vol explicar perquè avui el govern demana el vot favorable; 
que hi ha hagut múltiples disquisicions polítiques al voltant 
d'això, però que avui estan on estan; que el local ja és 
propietat de l'Ajuntament; que voldria que es valorés que els 
serveis socials avui a Figueres tenen una pressió enorme; que 
al llarg d'aquests anys s'ha anat incrementant més i més la 
feina que fan i que això ha significat un desgast no només de 
les persones que hi treballen, que és moltíssim, sinó també 
de les instal�lacions; que avui es troben amb unes 
instal�lacions que són manifestament insuficients; que es 
troben en una situació en la que sovint les cues surten al 
carrer amb, al seu entendre, la manca de dignitat que això 
significa per a les persones que han de fer cua al carrer; 
que estan en una situació de dispersió dels serveis que 
provoquen anades i vingudes, falta d'eficiència dels propis 
serveis i pressió als treballadors i també a les persones que 
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han d'anar a buscar aquests serveis; que es troben, fins i 
tot, en absència i amb la necessitat d'espai pur; que s'ha 
arribat al punt que, en alguns moments, s'utilitza la mateixa 
cadira per part de dos funcionaris amb la pressió que això 
significa; que estan en una situació en la qual li agradaria 
molt que és valorés que on es presta l'atenció als serveis 
socials és a l'edifici dels sindicat que és compartit amb els 
sindicats i que això causa problemes perquè determinats 
col�lectius que acaba exercint una pressió que és del tot 
inacceptable en aquella sala d'espera amb manifestacions 
demanant coses que són indemanables, amb petos taronges i 
cridant quan el funcionari en l'aplicació del reglament 
d'aquesta casa no dóna el que ells consideren; que dimarts va 
assistir a una escena francament fora de lloc en la qual una 
persona, amb el suport d'aquest col�lectiu, estava demanant 
unes determinades prestacions que en cap cas corresponen a 
l'Ajuntament, sinó que corresponen a una altra administració; 
que van estar exercint una pressió inacceptable vers la 
funcionària i tots els que estaven allà; que aquell local no 
és d'ús exclusiu de l'Ajuntament i que, per tant, en un altre 
lloc hagués enviat a la Guàrdia Urbana a desallotjar aquesta 
pressió inacceptable, però que allà no es va poder fer; que 
tot plegat porta a la necessitat de poder reubicar els 
serveis socials en un lloc que sigui digne tant per a ells 
mateixos com per als usuaris i que hi ha aquest local que 
compleix els requisits. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que diu que per tots és coneguda la postura que ha 
mantingut el seu grup sobre el tema del local del carrer Sant 
Pau; que creu que es troben en el punt que ja sabien que es 
trobarien que és amb el local adquirit i amb la seva negativa 
perquè creu que no és el lloc idoni; que creu que s'hagués 
pogut fer diferent, però que no entrarà en aquest tema; que 
ara s'intenta justificar que com que el local ja es té s'ha 
d'arreglar; que com que el local és de l'Ajuntament s'hi 
invertiran els diners que facin falta per fer les millors 
dependències de serveis socials i les millors dependències 
del centre de distribució d'aliments que es mereix la ciutat 
de Figueres, però que no entrarà en aquest joc, sinó que 
continuarà votant en contra perquè creu que tot el que ha 
passat des de l'any 2010 fins avui amb el tema del local del 
carrer Sant Pau no s'ha fet bé; que continua pensant que no 
és el lloc idoni; que continua pensant que acabaran pagant 
més del que haurien de pagar per a tenir aquestes 
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dependències i que no se sent gens pressionat a votar-hi a 
favor pel fet de dir que les dependències dels serveis 
socials estan com estan perquè això ja ho sap i ho sap des de 
fa temps, però que creu que la via que s'hauria hagut de 
triar era una altra i que, per tant, no se sent gens 
pressionat a l'hora de votar en contra d'iniciar aquestes 
obres en aquest local que s'ha comprat. 

Seguidament, intervé  el senyor Amelló Montiu que diu 
que su voto también será negativo; que coinciden con el señor 
Casellas que se deben de trasladar los servicios sociales; 
que el local sí que es suyo, pero que Ciutadans no siente 
este proyecto como propio; que están proponiendo unas obras 
de un poco más de 600.000 euros, más otro tanto que ha 
costado comprar el edificio, más la parte de alquiler que ya 
estaban pagando y más lo que vendrá; que están hablando de un 
valor superior a 1.500.0000 de euros; que creen que con ese 
dinero se podrían haber hecho muchísimas cosas a parte de ser 
muchísimo más dialogantes para adquirir el local; que ahora 
se encuentran con un local y se creen que como que ya lo 
tienen se va a votar a favor, pero que ellos, 
lamentablemente, no van a votar a favor porque 600.000 euros 
les parece sumamente caro; que posiblemente luego el coste se 
reducirá y que esperan que sea así porque 600.000 euros es 
mucho dinero; que quieren seguir siendo coherentes porque han 
votado hasta aquí que no; que seguirán votando que no porque 
tampoco lo ven más adecuado; que creen que tampoco se ha 
hecho mucho esfuerzo por hacer sentir a los demás grupos este 
proyecto como partícipe de todos y que en este momento será 
que no. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que en la línia del que ja ha anat exposant 
sobre aquest tema la Candidatura d'Unitat Popular hi votarà 
en contra; que repetiran tantes vegades com calgui que no és 
justificable acabar fent servir un local que acabarà costant 
aproximadament 1.500.000 euros com acaba de dir el senyor 
Héctor; que el govern reitera que ha comprat una ganga a la 
família Miquel per 620.000 euros, però que tanmateix s'hi ha 
de fer una inversió de 918.000 euros per a poder-hi entrar i 
que això no és cap ganga des del seu punt de vista; que, de 
fet, el cost total serviria per comprar o per fer mig pavelló 
perquè s'entengui una mica de què estan parlant; que estan 
100% d'acord amb els arguments que ha plantejat el senyor 
Casellas per animar a fer un vot positiu; que ja van dir a la 
campanya que calia canviar les dependències de serveis 
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socials; que li agradaria que el senyor Casellas aclarís una 
mica els comentaris sobre què hi té a veure l'espai amb les 
mobilitzacions que hi puguin haver perquè no ho ha entès; que 
no ho valora, sinó que demana un aclariment sobre l'espai i 
les mobilitzacions que hi puguin haver; que la voluntat que 
ha vist per acabar fent un mal negoci per acabar-hi ficant 
els serveis socials li hagués agradat veure-la per a fer 
polítiques socials com Déu mana en aquesta ciutat; que li 
hagués agradat que això s'hagués pogut veure reflectit en el  
pressupost i que també hagués servit per dignificar la feina 
que els treballadors i treballadores de l'Ajuntament donen 
per aquests serveis amb certa precarietat; que no s'han de 
barrejar naps amb cols; que una cosa és una cosa i una altra 
cosa és una altra cosa; que el que s'està fent aquí és 
constatar que pel preu de mig pavelló d'una ciutat de 45.000 
habitants acabaran tenint uns despatxos, unes oficines i un 
centre de distribució d'aliments; que consideren que continua 
essent un mal negoci i que faran un no molt rotund com el que 
han anat fent sobre aquest tema. 

Seguidament, intervé  la senyora Olmedo Delestal que diu 
que com no podia ser d'una altra manera no donarà suport a 
aquest projecte; que tots saben que no ho han trobat mai bé 
des del principi fins al final; que està d'acord en que 
serveis socials necessita un nou espai; que això és evident i 
que tots els que estan aquí creuen que sí que és veritat que 
fa molt de temps que ho necessiten; que serà bo que estiguin 
tots tres llocs ubicats en un, però que aquest no és el lloc; 
que no ha estat mai el lloc més adient; que tampoc ha estat 
adient el cost que va comportar, tot i la rebaixa, ja que en 
un principi era un preu i després va anar a la baixa, però 
que tot i així na continuat essent car; que les obres també 
pujaran molt; que el seu vot és negatiu i que tira un cable 
perquè aquesta gent de serveis socials pugui canviar 
d'ubicació perquè ja els tocaria. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus 
que diu que és per tothom coneguda la posició del seu grup en 
aquest tema; que el seu vot també serà contrari; que és 
evident que els serveis socials necessiten unes altres 
infraestructures; que també necessiten que aquesta ciutat els 
reconegui la feina que fan, però que el que no es pot fer i 
troba lleig, per dir-ho d'una manera contundent però sense 
passar-se, és que el regidor vulgui culpar els regidors de 
l'oposició per no votar a favor d'aquestes obres quan coneix 
la seva posició; que no pot ser que els vulgui dir que ells 
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no volen traslladar o fer que el personal dels serveis 
socials pugui estar molt millor; que serveis socials el que 
fa és ajudar a gent que té necessitats econòmiques; que cal 
imaginar el que pot arribar a pensar la gent quan serveis 
socials se'n va a treballar a un lloc que ha costat la 
"pasta" que ha costat a tots els figuerencs; que al final la 
gent no entendrà res; que li hagués agradat veure què hagués 
fet en el seu cas el senyor Casellas si estigués a l'oposició 
i que creu que és molt lleig que ho hagi volgut justificar de 
la manera que ho ha fet. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas 
Borrell que diu que no vol polèmica, però que les coses són 
les que són; que es bo que tots tinguin memòria; que ha de 
reconèixer que en aquest moment no pot recordar quina posició 
va tenir inicialment el Partit Popular; que no rebatrà els 
arguments ni a Ciutadans ni a la Candidatura d'Unitat 
Popular, però que sobre el plec de clàusules de l'adquisició 
del carrer Sant Pau el grup del senyor Monfort hi va votar a 
favor; que el senyor Monfort li pot explicar una d'indis 
sobre el senyor Elelman, però que hi van votar a favor; que 
Esquerra Republicana va formar part d'aquest govern; que 
potser, fins i tot, tenia la regidora de contractació; que no 
ho recorda, però que, en tot cas, tenien el vicealcalde que 
podia haver canviat això, però que no ho va fer; que el local 
fa 1.000 metres; que estan parlant en el pitjor dels supòsits 
de 1.500 euros el m2; que quan s'hagi adjudicat ja es veurà 
quin ha estat el preu perquè la realitat és que el preu, en 
aquest moment, no el saben; que els convida a portar un 
peritatge, un informe o el que convingui del que costa un 
local com aquest de 1.000 m2 que sigui accessible al centre 
de la ciutat perquè així podran comparar i podran veure si 
això és o no és una bestiesa; que també diuen que no serveix 
l'argument que tenen un local i que ara s'ha d'aprofitar, 
però és que no en tenen cap altre de local de 1.000 m2 per 
als serveis socials; que per molt que parlin de barrejar naps 
amb cols, la realitat és que el local és el que tenen i que 
aquest és el que han d'aprofitar; que és cert que primer es 
va adquirir aquest local per als serveis econòmics, però que  
d'això fa molts anys i que immediatament es va canviar a 
poder-hi posar els serveis socials; que ha de dir a la 
senyora Lladó que en cap cas els està culpant, si no que està 
demanant un vot a favor; que està explicant quina és la 
situació dels serveis socials perquè és constatable; que 
haurien d'anar un dia al matí als serveis socials perquè 
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podrien veure quina és la situació de pressió; que això s'ha 
de solucionar; que els mitjans que té el govern en aquest 
moment són l'adequació d'aquest local; que és un local en el 
qual s'hi havien gastat 400.000 euros amb l'opció de compra i 
que hagués estat un mal negoci haver llençat aquests diners, 
no aprofitant-los i continuar mantenint els serveis socials 
on estan; que és importantíssim poder tirar endavant; que li 
han fet un raonament dient que s'han gastat ics per a la gent 
que s'ha d'ajudar, però que no s'han gastat res fora d'allò 
normal; que s'ha d'intentar que totes les persones que hi 
acudeixen i que hi treballen ho facin amb una dignitat com la 
que es mereix qualsevol treballador de la casa perquè prou 
temps fa que estan com estan; que avui el mitjà més fàcil i 
més ràpid i, fins i tot, més econòmic per a aquest govern i 
per a aquest Ajuntament és utilitzar aquest local; que ha de 
dir a la senyora Sànchez que hi ha una organització que es 
diu Taula Energètica que exerceix una pressió del tot punt 
inacceptable sobre els treballadors i treballadores de 
serveis socials; que és una pressió que passa per acudir amb 
petos de color taronja a les instal�lacions quan es diu 
alguna cosa que, segons el seu criteri, no els agrada; que 
últimament no toquen el "pito", però que era una de les coses 
que es feia; que també es crida i es qüestiona, constantment, 
el criteri tècnic dels treballadors, fins i tot, amb 
interpretacions que no toquen com la que li ha descrit de 
l'altre dia; que no era competència de l'ajuntament, però que 
la treballadora social va fer el que era possible; que va 
trucar a l'administració competent que era el Consell 
Comarcal; que va trucar allà davant; que va fer el que va 
poder, però que, tot i així, encara hi va haver la 
manifestació en aquella sala; que tot això ho diu perquè quan 
són dependències municipals hi ha un moment que se'ls pot 
convidar a abandonar; que no diu que no s'hagi de manifestar 
ningú si es considera que la feina no es fa bé, però que es 
fa bé; que s'haurien de manifestar des del carrer perquè 
pressionen, assetgen i fa un seguit de coses als treballadors 
que no són acceptables; que podria descriure quin era l'estat 
d'ànim de la treballadora un cop havia passat això perquè hi 
va anar perquè se'l va trucar perquè necessitava un suport 
polític i, fins i tot, després d'aquesta experiència diria 
que també necessitava suport personal; que això només ho pot 
solucionar amb un altre local, ja que no pot prendre la 
mesura de convidar-los a abandonar la sala; que aquesta és la 
realitat; que, fins i tot, ha demanat un informe jurídic que 
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s'ha traduït amb una conversa amb el tècnic d'administració 
general sobre com es podia incidir a què no passessin 
aquestes coses en aquestes dependències; que s'han de fixar 
que no es queixa de res que hagi passat al carrer, però que 
allà no s'hi pot fer res perquè hi ha més usuaris i  
determinats sindicats que consideren que és adequat que es 
produeixin aquest tipus d'expressions o manifestacions que 
ell considera que són pressions inacceptables; que aquesta és 
la resposta a la senyora Sànchez; que això és al que es 
referia; que s'alegra que ho hagi preguntat perquè tenia 
ganes de posar noms i cognoms al que està passant i que és 
del tot punt inacceptable. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Monfort Peligero que diu que li agrada que li recordi i li 
retregui que l'exregidor Richard Elelman, que formava part 
del govern que dirigia Santi Vila, votés a favor del plec de 
clàusules del local del carrer Sant Pau, però que el senyor 
Casellas també ha de deixar que li retregui que en una roda 
de premsa de 24 de març de 2015 va dir que: "El PSC 
prioritzarà la venda de la casa Nouvilas i el local del 
carrer Sant Pau. El portaveu del Partit Socialista de 
Catalunya a Figueres i candidat a l'alcaldia per a les 
properes municipals, el senyor Pere Casellas, diu que la seva 
formació prioritzarà desfer-nos de la Casa Nouvilas, 
l'edifici on havia l'antiga llar Ramon Reig i el polèmic 
local buit del carrer Sant Pau”; que això són declaracions 
del mes de març de 2015; que no fa ni dotze mesos i que ja li 
agrada que el senyor Casellas li retregui el que feia un 
altre regidor d'Iniciativa el 2010, però que també ha de 
deixar que li retregui coses que el senyor Casellas va dir fa 
nou mesos. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que dóna les gràcies per la resposta; que continua 
pensant que no té res a veure amb el punt de l'ordre del dia 
que és un projecte d'adequació d'un espai per un valor ics i 
tot plegat, però que està bé que en parlin perquè també 
parlen de serveis socials; que el senyor Casellas ha parlat 
d'estat anímic, de pressió i de noms i cognoms; que ella no 
és qui per parlar en nom de ningú i molt menys de cap 
plataforma  sense tenir tot el coneixement de causa o haver-
ho vist com per manifestar o posar-se d'un costat o d'un 
altre, però que el que vol és recordar que les persones i els 
ciutadans de Figueres sí que estan majoritàriament en un 
estat anímic greu perquè estan en una situació d'exclusió i 
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pobresa greu; que Figueres és una ciutat amb un índex d'atur 
molt i molt elevat; que les dependències de serveis socials 
no són adequades ni suficients, però que tampoc ho són les 
inversions i els recursos que es destinen a aquestes 
polítiques com tampoc ho són el número de persones que 
s'estan atenent; que demana que el senyor Casellas es situï 
també en l'estat anímic de les persones que s'adrecen a 
serveis socials a sol�licitar eines i recursos per a viure, 
ja que al cap i a la fi això és del que estan parlant; que 
estan parlant de famílies que no poden pagar l'aigua ni la 
llum; que no poden pagar els serveis mínims ni tenen accés a 
aliments; que hi ha plataformes que hi donen suport perquè 
les respostes, des del seu punt de vista, no són les 
adequades; que repeteix que no entra a valorar si els seus 
mètodes són o no adequats perquè no ho coneix prou, però que 
el que sí que pot dir és que des de la Candidatura d'Unitat 
Popular consideren que els recursos a serveis socials no són 
suficients; que no hi ha prou voluntat de cura anímica de les 
persones que estan allà; que també es posa al lloc dels 
treballadores i treballadors de serveis socials que han de 
patir com la seva feina segurament sempre serà insuficient 
per allò que els agradaria fer com és poder donar ajuda i 
atenció a tothom; que el senyor Casellas parla d'estat 
anímic, de pressió i de noms i cognoms, però que farien falta 
molts dies per dir aquí públicament tots els noms i cognoms 
de les persones que estan patint situacions molt i molt 
precàries a la seva vida; que no estan parlant d'accedir a 
grans luxes, sinó que estan parlant d'accedir a allò que per 
al senyor Casellas i per ella segurament mai ha estat un gran 
problema com és accedir a tenir aigua o accedir a fer tres 
àpats al dia i que demana que quan el senyor Casellas parli 
de noms i cognoms i d'estats anímics ho faci parlant de totes 
i de tots. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que està bé la retòrica a aquesta 
hora de la nit; que demana que la senyora Sànchez vagi un dia 
als serveis socials a veure com es viu, com es treballa i la 
pressió que s'exerceix; que el pressupost de serveis socials 
té un increment que ha estat proposat pels treballadors dels 
serveis socials; que el govern no ha posat cap limitació a 
l'increment sol�licitat; que la realitat és que avui, a 
Figueres, els serveis socials estan prestant un bon servei; 
que aquesta és la realitat; que el govern ha matisat una cosa 
del pressupost que han demanat serveis socials, però que no 
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ha agafat les tisores ni ha retallat; que aquesta és la 
realitat i no cap altra, però que el que no es pot fer és al 
voltant d'un gran discurs emparar conductes que són 
inacceptables i inadequades; que no es pot estar pressionant 
els treballadors fins el punt que hi hagi d'haver 
treballadors de baixa i fins el punt que els mateixos 
treballadors demanin a la Guàrdia Urbana que es presenti a 
les dependències de serveis socials; que això és inacceptable 
i que no tenen perquè patir-ho perquè, a més a més, no tenen 
raó en moltes de les coses que s'estan demanant; que aquest 
any tota l'aigua, la llum, les fiances, els lloguers 
endarrerits i totes i cadascuna de les peticions que s'han 
fet en aquest Ajuntament s'ha abonat; que si no recorda 
malament tot això ha pujat més de 200.000 euros; que no hi ha 
ningú que hagi anat a demanar que tenia un problema amb 
l'aigua i la llum que no se li hagi arreglat; que aquesta és 
la situació i que, per tant, si la situació és que s'ajuda i 
s'empara tant com es pot amb l'aplicació del reglament i amb 
l'aplicació de tot el que s'ha decidit no deixa de ser just 
que s'ajudi a aquests treballadors a fer-ho el millor 
possible; que aquesta és la realitat i que no pot ser que es 
produeixin situacions com la que està descrivint. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que primer de tot vol dir que mai ha posat en dubte 
això, sinó que, de fet, ha dit literalment que no entrarà a 
valorar ni a categoritzar quina és la feina o les pràctiques 
que es duen a terme en aquestes situacions; que quan es parla 
de tot això es parla en global; que no ho posa en dubte; que 
se suma a que la feina de qualsevol treballador o 
treballadora ha de fer-se amb dignitat tant a nivell d'espai 
com a nivell de condicions i de relacions humanes per als 
treballadors, per a les treballadores i pels usuaris; que ha 
de ser així sense cap mena de dubte; que el que intenta 
expressar és que s'intenti empatitzar també amb la situació 
en què es troben aquestes persones de gran risc perquè  
qualsevol suport, sigui extern o de la mateixa institució, 
sempre serà positiu per a la persona a nivell humà; que no 
entra a fer ni ho ha fet cap defensa sobre això; que el punt 
17 de l'ordre del dia tracta d'un projecte arquitectònic i 
que el senyor Casellas ha dit que no li respongui amb 
retòrica, però que a la retòrica de la seva demanda de vot 
positiu no ha tingut cap altre opció que respondre també amb 
retòrica. 
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A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que creu que s'estan confonent una 
mica; que barregen naps i cols; que es tracta d'aprovar 
aquest punt 17 de l'ordre del dia; que, des del seu punt de 
vista, entén que això es va fer malament des d'un principi 
perquè aquests locals eren per anar-hi mentre es feien les 
obres d'aquest edifici; que l''il.luminat que va fer això 
creu que ja es va equivocar perquè s'havia d'anar a un lloc 
al qual s'hi havien de fer encara més obres de les que 
s'havien de fer en aquest edifici; que tot ha anat molt 
malament; que entén que el govern ha d'intentar solucionar-ho 
perquè ja s'havia pagat tota aquesta quantitat; que s'ha 
comprat i que ara s'ha d'arreglar; que no ho comparteix i que 
mai ho hagués aprovat, però que ara sembla que el senyor 
Casellas els vol fer sentir malament perquè sembla que el 
tema de serveis socials no interessa a la resta de grups 
municipals; que no ho ha dit directament, però que l'ha fet 
sentir com una mica malament; que des que és regidora que 
sempre ha anat a visitar i donar suport a serveis socials; 
que entén com està aquella gent i les necessitats que tenen; 
que sembla que el senyor Casellas els vulgui fer marxar cap a 
casa com si l'oposició fossin els dolents i el govern bo 
perquè ho aprova; que aquesta opció li ha semblat bé al 
govern; que avui s'aprovarà i punto, però que el que no pot 
ser és que els faci sentir malament; que el senyor Casellas 
ha explicat tot això que no sap si venia a "cuento" i que 
respecta que li hagi semblat oportú, però que no vol marxar 
com que la gent de serveis socials ho estigui passant fatal 
per culpa seva o de l'oposició. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Lladó Saus 
que diu que l'únic que li ha dit al senyor Casellas és que li 
semblava lleig el que deia; que era una valoració personal; 
que ho considerava lleig; que fa una miqueta que han aprovat 
un mal negoci que, si el senyor Casellas vol, també li pot 
recordar qui el va fer, aquest mal negoci, però que no és la 
seva manera de fer; que l'únic que dirà és que tots els 
partits tenen gripaus i que tots se n'han hagut de menjar; 
que és evident; que ella i aquest grup municipal fa sis mesos 
que estan a l'Ajuntament, però que el senyor Casellas fa 
dotze i que, si vol, poden valorar responsabilitats. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els deu 
membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, Casellas 
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Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol 
Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Casas Honrado i  
Barrenechea Montero; i en contra, els vuit membres de 
l’Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Sànchez Dipp, Boher Genís, Olmedo Delestal, Amelló 
Montiu i Monfort Peligero. 

  
---- Seguidament, a les vint-i-dues hores i catorze minuts, 
compareix el senyor Borrego Torres que es reincorpora a la 
sessió. 
 

----18. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es 
produeixen les intervencions següents:  
 
----Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de 
l’Alcaldia de 17 de desembre de 2015 pel qual es va resoldre 
acceptar una subvenció del Programa Joves per l'Ocupació 
provinent del Servei d'Ocupació de Catalunya. El senyor Toro 
Coll procedeix a la lectura del decret següent: 

“Vist que el programa Joves per l'Ocupació és un 
programa innovador de suport a l'experiència pràctica de les 
persones joves d'entre 16 i 25 anys desocupades que combina 
accions d'orientació, tutorització i seguiment 
individualitzat, formació i adquisició d'experiència 
professional en empreses i que facilita la seva inserció 
laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu. Vist que aquest Programa de formació en alternança 
amb el treball pretén estimular la formació i l'aprenentatge 
de les persones joves que han abandonat el sistema educatiu, 
mitjançant el seu contacte amb l'empresa. Fer-los veure que 
la formació és necessària i una oportunitat que els permetrà 
augmentar les seves possibilitats d'inserció. El programa es 
regula per l'Ordre EMO/254/2015 de 5 d'agost (DOGC núm.6933-
12/08/2015), de modificació de l'Ordre EMO/251/2014 de 4 
d'agost (DOGC núm. 6680 de 06/08/2014). Vist que en data 1 
d'octubre de 2015, el Ple Municipal va ratificar el Decret 
d'Alcaldia de data 24 de setembre de 2015 on s'aprovava la 
sol�licitud per a participar en el programa Joves per 
l'Ocupació, mostrant així la voluntat de promoure actuacions 
integrades envers el joves aturats de la ciutat (entre els 16 
a 25  anys i sense tenir el Graduat d'ESO o abandonament 
prematur d'estudis) en un marc de col�laboració entre el 
Servei d'Ocupació de Catalunya, l'Ajuntament de Figueres i 
les empreses de la zona.  Atesa l'aprovació del programa per 
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mitjà de resolució favorable de la directora del Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC) de data 3 de desembre de 2015, 
registre d'entrada núm.24613 de data 07/12/2015 per atendre 
40 joves, amb una subvenció total de 166.090€ (cent seixanta-
sis mil noranta euros) i que es distribueix en les següents 
actuacions: 
Actuacions Import atorgat 
a)Tutorització i acompanyament a la inserció 72.000€ 
b) Formació:  
 b.1 formació professionalitzadora 58.890€ 
 b.2 formació ESO/cursos accés cicles grau 

mitjà 
7.200€ 

c)Promoció de participació d'empreses 4.000€ 
e)Incentius a persones joves participants 24.000€ 
Quantia TOTAL de l'ajut 166.090€ 

Atès que l'inici d'execució del programa Joves per l'Ocupació 
serà el dia 18 de desembre de 2015 i que haurà de finalitzar 
a 31 de març de 2017, atenent a l'article 21 de l'Ordre 
EMO/254/2015 de 5 d'agost (DOGC núm. 6933 de 12/08/2015). Per 
tot l’anterior aquesta Alcaldia Presidència RESOL: 1r-  
Acceptar la subvenció del Programa Joves per l'Ocupació 
provinent del Servei d'Ocupació de Catalunya per un import 
total de 166.090€ (cent seixanta-sis mil noranta euros) i que 
es distribueix en les següents actuacions: a) Per actuacions 
de tutorització i acompanyament a la inserció 72.000€ 
(setanta-dos mil euros). b) Per actuacions de formació 
professionalitzadora 58.890€ (cinquanta-vuit mil vuit-cents 
noranta euros). c) Despeses vinculades a la formació per a 
l’obtenció del títol de graduat en ESO i a cursos d’accés a 
cicles de grau mitjà 7.200€ (set mil dos-cents euros). d) 
Actuació de promoció de participació d’empreses  4.000€ 
(quatre mil euros). e) Incentius als joves participants 
24.000€ (vint-i-quatre mil euros). 2n.- Sotmetre aquest acord 
a ratificació del Ple Municipal.” 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de sotmetre a ratificació  
del Ple de l’Ajuntament el decret abans transcrit. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, ratificar el decret abans transcrit. 
 
----Ensenyament: S’insta la conselleria d’ensenyament a que 
desenvolupi un protocol específic en l’àmbit educatiu sobre 
l’assetjament escolar per orientació sexual o identitat de 
gènere. El senyor Amelló Montiu procedeix a la lectura de la 
moció següent: 
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“Moción Protocolo Educativo contra Transfobia y Acoso 
Escolar por Identidad de Género. Figueres, 13 de enero de 
2016. Héctor Amelló Montiu, Portavoz de Ciutadans Figueres 
expone que: El día 27 de mayo de 2010, se aprobó en el 
Parlament de Catalunya, la ley 14/2010 de los derechos y 
oportunidades en la infancia y la adolescencia. El día 2 de 
Octubre de 2014 se aprobó en el Parlament de Catalunya, la 
ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, gays, 
bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la 
homofobia, la bifobia y la transfobia.  El día 22 de Julio de 
2015 se aprobó en el Congreso de los Diputados, la ley 8/2015 
para la protección a la infancia y a la adolescencia. Esta 
ley junto a la Convención de los derechos de los niños de 
Naciones Unidas, reconoce que todo menor tiene derecho a que 
su interés superior sea valorado y considerado en todas las 
acciones y decisiones que le conciernan. Esta última expone 
además, que se tenga en cuenta la preservación de la 
identidad, la cultura, religión, convicciones, orientación e 
identidad sexual, en definitiva, el libre desarrollo de su 
personalidad. Éste último punto además, recogido también en 
el artículo 10 de la Constitución Española. Estas tres leyes, 
intentan responder a las  necesidades de un sector importante 
de la población, y por las que la mayoría de grupos 
parlamentarios llegaron a un acuerdo para poder dar solución 
a las necesidades que en gran parte estas leyes recogen. Y 
decimos intentan, porque a fecha de hoy, tanto la ley 14/2010 
y la ley 11/2014, ambas autonómicas, carecen de disposiciones 
reglamentarias para poder hacerla efectiva y evitar  
episodios de acoso escolar como el ocurrido el pasado 24 de 
Diciembre donde Alan, menor transexual, tras el acoso 
continuado sufrido en varios centros educativo donde estudió, 
acabó quitándose la vida. Es por eso, por la voluntad de 
acelerar la implementación de soluciones ante estos casos, 
presentamos el borrador de un protocolo, que intenta 
facilitar la labor que en este sentido consideramos debe 
realizar tanto la concejalía de educación, la concejalía de 
igualdad, como la Conselleria d’Ensenyament. Un protocolo que 
queremos dejar abierto a entidades, centros educativos, 
AMPAS, partidos políticos y a la ciudadanía en general.  
Acuerdos: 1. Instar a la Conselleria d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a que desarrolle un protocolo 
específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por 
orientación sexual o identidad de género. 2. Instar a la 
Generalitat de Catalunya a que desarrolle reglamentariamente 
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las leyes 14/2010 y 11/2014  aprobadas en el Parlament de 
Catalunya, y que destine en el siguiente ejercicio 
presupuestario una partida con recursos suficientes para que 
puedan desarrollarse de manera efectiva. 3. Se insta al 
Consejo Escolar municipal y a los agentes implicados a 
presentar una propuesta de protocolo para ser trabajada, 
enmendada y enriquecida para poder implantarlo en la ciudad 
de Figueres para posteriormente elevarlo al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 4. El 
Ayuntamiento de Figueres declara la ciudad de Figueres 
municipio opuesto y contrario a cualquier ataque o acoso por 
identidad de género.” 

Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que hi donarà suport; que el grup de Ciutadans ha fet un 
intent d'acostament a tots els grups que ha fet que hi acabin 
donant tots suport; que ha deixat oberta la redacció d'aquest 
protocol al propi Ajuntament; que ho agraeix; que hi donarà 
suport; que demana que la intervenció per part de 
l'Ajuntament pel que fa a la lluita contra l'homofòbia i la 
transfòbia no es quedi només en la redacció del protocol, 
sinó que hi hagi també una vessant educativa que faci que, al 
final, això sigui una cosa acceptada naturalment per a tothom 
i que en cap cas sigui susceptible d'aparèixer algun cas 
d'aquests a la ciutat de Figueres. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que d'acord amb el que han establert a junta de portaveus 
entén que no cal passar a votació, sinó que tots els grups 
estan a favor d'aquesta proposta efectuada pel grup municipal 
de Ciutadans i que, per tant, la votació seria per 
unanimitat. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la 
urgència de la moció abans transcrita. 
 A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar la moció abans transcrita. 
 
 Seguidament, intervé  el senyor Monfort Peligero que diu 
que voldria fer una puntualització sobre els assumptes 
urgents; que tenia una moció sobre el Tractat Transatlàntic 
de Comerç i Inversions (TTIP) que en junta de portaveus s'ha 
decidit passar-la pel proper Ple perquè durant aquests dies 
es reunirà amb el grup municipal d'Esquerra Republicana i amb 
el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular i que 
tots els grups hi estan convidats per si poden redactar una 
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moció conjunta que vagi en un sentit més o menys semblant a 
la que es proposava. 

 
----19. Precs i preguntes. A l’apartat de precs i preguntes 
es produeixen les intervencions següents: 
 
----Assistència social: Pregunta que formula el senyor 
Monfort Peligero sobre quins passos s'han fet per incorporar 
clàusules socials als plecs de clàusules de contractació. Fa 
ús de la paraula el senyor Monfort Peligero que diu que fa un 
any aproximadament es va aprovar al Ple de l'Ajuntament la 
incorporació de clàusules socials per a incorporar als plecs 
de clàusules de contractació; que pregunta que quins passos 
s'han fet en aquest sentit; que si això s'ha començat a 
aplicar i que en quin punt està. 
 Seguidament, intervé  el senyor Casellas Borrell que diu 
que n'han començat a parlar; que el convida a una reunió per 
poder veure com es posa en marxa i que si vol li farà la 
resposta per escrit del que s'ha fet fins ara, però que creu 
que serà millor que tinguin una trobada per parlar de com ho 
acaben d'implementar. 
 
----Serveis municipals: Pregunta que formula la senyora 
Olmedo Delestal sobre com està el tema de la gossera. Fa ús 
de la paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que ha de 
fer una pregunta al regidor de Medi Ambient, senyor Cruanyes; 
que vol preguntar sobre la notícia que ha sortit de la 
gossera; que hi hagut un brot; que ja ha vist que està 
subsanat i que tot està en marxa; que al principi de la 
legislatura tots els grups havien parlat sobre la gossera i 
que pregunta que com està el tema. 
 Seguidament, intervé  el senyor Cruanyes Zafra que diu 
que hi va haver un brot de "moquillo" que en català li han 
dit que se'n diu borm; que no és especialista, però que en 
català s'hauria de dir així; que certament va existir un 
brot; que va ser un cas aïllat; que el que es va fer des de 
Medi Ambient va ser immediatament posar-se en contacte amb 
els responsables de la protectora; que també es van posar en 
contacte els responsables de Medi Ambient de Generalitat per 
comprovar si es complien tots els protocols que s'havien 
d'observar en un cas d'aquests; que pot garantir que es van  
complir, fil per randa, tots els protocols; que l'animal va 
ser aïllat; que la resta d'animals de la gossera van ser 
sotmesos a revisió veterinària; que està en quarantena que no 
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té perquè ser forçosament de 40 dies i que s'acaba el dia 16; 
que s'han anat fent revisions periòdiques; que no s'ha 
detectat la presència d'aquesta malaltia que és contagiosa, 
però que val a dir que no és contagiosa als humans, sinó 
entre animals; que es transmet per l'aire; que no s'han 
detectat més casos i que amb tota probabilitat el dia 16 
s'aixecarà la quarantena; que la gossera no ha pogut lliurar 
cap animal en adopció ni ha pogut tampoc ingressar cap animal 
abandonat durant el temps que ha durat aquesta quarantena; 
que la seva preocupació, en tant que són corresponsables que 
les bèsties que hi hagi abandonades siguin recollides, ha 
estat preocupar-se que no es trobessin les portes de la 
gossera de Figueres tancades, però que això no ha succeït 
perquè la pròpia societat protectora va establir un tracte 
amb una gossera privada perquè durant aquests dies de 
quarantena s'acollissin els animals; que hi ha hagut quatre 
casos d'animals abandonats que haurien d'haver anat a la 
gossera de Figueres i que han estat traslladats a un centre 
privat, evidentment, a càrrec de la societat protectora 
d'animals; que ara per ara això és tot; que en altres 
ocasions ja s'ha exposat que la comarca necessita unes 
instal.lacions que es voldria que fossin supramunicipals per 
a poder acollir no només els animals abandonats de Figueres, 
sinó els de la resta de pobles de la comarca perquè així no 
es repetiria el cas d'ara com és que Figueres està acollint 
gossos d'altres comarques; que una  de les seves 
preocupacions és que les molèsties que ocasionen aquestes 
instal�lacions als veïns siguin com més petites possibles; 
que una de les ales que causava més molèsties va arribar a 
estar ocupada per 42 o 43 gossos, però que d'això se'n té 
cura des de Medi Ambient amb inspeccions municipals que es 
fan periòdicament; que a l'última inspecció hi havia 11 
gossos, però que la voluntat és que en aquesta ala no n'hi 
hagi; que des de la protectora s'ha confirmat que la seva 
intenció és d'anar-ho disminuint i que de moment s'està 
complint; que no estan parlant d'un magatzem que contingui 
caixes i que es pot tancar, sinó que estan parlant de 
bèsties; que cal tenir una certa flexibilitat quan es veu que 
la voluntat va cap allà mateix; que només vol afegir que el 
gos infectat venia de fora i que està mort, però que no és  
perquè s'hagués sacrificat. 
 
----Patrimoni municipal: Prec que formula el senyor Giró 
Ribas perquè s'intenti fer algun tipus d'actuació a la barana 
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de la grada del pavelló vell. Fa ús de la paraula el senyor 
Giró Ribas que diu que ha de fer un prec al regidor 
d'esports; que a aquestes hores tots estan molt cansats, però 
que volia fer referència a que tenen un pavelló vell i un 
altre que és més vell; que la pregunta va sobre el que és més 
vell; que al pavelló més vell hi ha molts partits d'esport 
escolar on hi ha molta mainada i, a la vegada, també hi ha 
molts pares amb molta mainada petita; que a la grada del 
pavelló més vell hi ha unes baranes que no compleixen la 
distància reglamentària; que poden ocasionar que algun infant 
que es recolzi o estigui jugant per allà caigui i passi per 
ull; que l'Ajuntament és el titular de la instal�lació i que 
demana que s'intenti fer algun tipus d'actuació per tal 
d'evitar que hi hagi aquesta distància tan gran, però que, 
alhora, també s'eviti que la solució provoqui una pèrdua de 
visibilitat perquè en aquell pavelló la visibilitat des de la 
grada és molt dolenta. 
 Seguidament, intervé  el senyor Barrenechea Montero que 
diu que toma nota. 
 

----Aportacions i subvencions: Pregunta que formula el senyor 
Monfort Peligero sobre com és que es renuncia a una part 
d'una subvenció que s'havia rebut per al projecte Salut i 
Crisi. Fa ús de la paraula el senyor Monfort Peligero que diu 
que és una pregunta que repeteix perquè no es va contestar en 
el seu moment; que avui la torna a fer a veure si es pot 
contestar; que a la Junta de Govern Local del dia 26 
d'octubre es va renunciar a part d'una subvenció de 31.425 
euros que s'havia rebut per al projecte Salut i Crisi; que la 
data màxima per a finalitzar l'execució dels projectes per 
aquesta subvenció era el 15 d'octubre i que la data màxima 
per justificar-ho era el 2 de novembre; que en aquesta data, 
l'Ajuntament de Figueres, només va ser capaç de justificar 
7.120,63 euros dels 31.425 que havia rebut d'aquesta 
subvenció; que això vol dir que s'havia adjudicat una 
subvenció per uns projectes que no es van aprofitar; que 
s'havia atorgat un import de 6.200 euros per a formació dels 
quals només es van gastar 3.970; que per a ajuts a la 
contractació es va atorgar una subvenció de 23.235 euros dels 
quals només se'n van gastar 3.150 amb un import a renunciar 
de 22.085 euros; que pregunta que com és que l'Ajuntament de 
Figueres rep aquest tipus de subvencions de 31.000 euros i 
només n'aprofita 7.000; que creu que és una mala gestió del 
diner públic; que en el seu moment ja va preguntar perquè 
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havia passat això; que es va dir que se'l contestaria; que li 
agradaria que es contestés perquè això ho va preguntar el mes 
de novembre; que han tingut prou temps com per mirar-ho i que 
demana que, si us plau, es contesti aquesta pregunta. 
 Seguidament, intervé  el senyor Toro Coll que diu que 
aquesta és una subvenció que s'atorga amb determinades 
condicions; que si no recorda malament va destinada, en part, 
a persones majors de 45 anys; que l'import de la subvenció va 
destinat a la formació d'aquestes persones i, en bona part, a 
la subvenció de les empreses que els han de contractar per a 
fer després les pràctiques i la inserció laboral en la mesura 
del possible; que el fet és que la dificultat és notòria amb 
el col�lectiu d'aquestes edats; que un dels problemes 
d'aquesta subvenció és que algunes d'aquestes persones, per 
no dir totes, de les que s'havia fet la selecció i que 
estaven en condicions d'haver estat contractades per aquestes 
empreses van tenir un primer període de pràctiques; que això 
va fer que la major part d'aquestes empreses determinessin 
que no els interessava mantenir i dur a terme les 
contractacions per motius que ja en parlaran en un altre 
moment; que el fet és que no es van trobar persones 
suficientment capacitades per a fer aquelles feines i que, 
per tant, no es va poder aprofitar la subvenció que es 
donava; que aquesta és una situació en la que es troben 
perquè que és un col�lectiu complicat i difícil; que s'està 
col.laborant intensament amb el Servei d'Ocupació de 
Catalunya per a poder trobar la forma de remodelar la fórmula 
que permeti actuar amb aquest col�lectiu i que no sigui 
aquesta, ja que ha donat molt mal resultat per la manca de 
resposta de les empreses. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Monfort Peligero que diu que en el seu grup municipal els 
costa assimilar que amb el problema d'atur que hi ha a 
Figueres no hi hagi una manera de vehicular aquesta subvenció 
rebuda per a poder-la gastar tota perquè, com ha dit abans 
l'Agnès Lladó, és una de les ciutats de 40.000 habitants amb 
més atur de Catalunya; que podria entendre que al final no 
sortís tot bé i que se'n tornés una part perquè hagués passat 
algun dels problemes que ha comentat el senyor Toro, però que 
costa entendre que d'una subvenció de 32.000 euros només se'n 
gastin 7.000; que agrairia poder tenir un dia una trobada per 
parlar d'aquest tema per veure si el senyor Toro el convenç 
que realment la feina s'ha fet molt bé i que no s'ha pogut 
fer més, però que amb aquesta explicació que ha donat no es 
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queda convençut i que en tot cas agrairia tenir una trobada 
per parlar-ne més detingudament. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que 
diu que li farà arribar un informe exhaustiu dels 
responsables del programa en el qual es fa esment de les 
persones que es van apuntar al programa i les moltes empreses 
amb les que inicialment es va treballar; que podrà veure  
aquesta problemàtica concreta que va determinar que després 
del període de pràctiques inicial les empreses no acceptessin 
aquestes persones ni amb la subvenció; que no els interessava 
aquesta fórmula concreta; que el que s'ha de fer és remodelar 
la fórmula i trobar la manera que hi hagi un interès i que es 
pugui donar una oportunitat a aquestes persones per a accedir 
al mercat laboral. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula la senyora Olmedo 
Delestal sobre com està el tema dels coloms. Fa ús de la 
paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que la seva 
pregunta és pel senyor Francesc Cruanyes, regidor de Medi 
Ambient; que creu que ja ha formulat vàries vegades la 
pregunta sobre el tema dels coloms; que ja estan a l'any 
2016, però que de moment no veu cap millora; que no veu que 
s'hi hagi fet gaire cosa; que pregunta que com està el tema i 
que si es té algun projecte per tirar endavant perquè creu 
que s'havia parlat d'alguna cosa. 
 Seguidament, intervé  el senyor Cruanyes Zafra que diu 
que la resposta és la mateixa que ja li ha donat en altres 
ocasions; que es fan totes aquelles accions que convenen; que 
es va a arreu on els avisen; que com a projecte més preventiu 
i general hi ha un conveni que s'establirà per a aquest any 
amb una empresa; que hi haurà un control de totes aquelles 
bèsties que poden ser considerades plagues com són coloms, 
paneroles, mosquits i mosquit tigre, però que això està 
vinculat a l'aprovació del pressupost; que tan aviat com es 
pugui es firmarà amb l'entitat que prestarà aquest servei; 
que espera que quan s'hi puguin posar els resultats siguin 
efectius; que, en el cas concret dels coloms, passa per uns 
sistemes d'esterilització que es posa al pinso que se'ls 
diposita per menjar i que no es tracta de matar cap colom, 
sinó que es tracta que no procreïn tant com proliferen 
actualment. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que espera que sigui veritat; que no 
dubta que no sigui veritat, però que espera que sigui una 
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realitat perquè, realment, hi ha llocs com en el carrer Pep 
Ventura i en tota aquella zona que la gent està desesperada; 
que també hi ha tot el tema del Museu de l'Empordà que és un 
museu que és de l'Ajuntament; que creu que tot allò s'hauria 
de fer netejar, però no només la part de baix del terra, sinó 
que també la part de totes aquelles finestres; que suposa que 
hi hauria d'anar la brigada amb unes escales especials o amb 
alguna cosa, però és que el carrer dels Enginyers està que fa 
vergonya; que hi ha molts punts així a Figueres; que és una 
problemàtica; que al carrer Pep Ventura hi ha un edifici que 
està davant del Passeig Nou que no està acabat, però que creu 
que s'hauria de mirar qui és el propietari perquè s'hauria de 
fer un tancament; que s'hi hauria de fer alguna cosa; que li 
sembla bé això que ha dit, però que creu que es podria fer 
alguna actuació més mentre s'espera engegar aquest projecte o 
protocol que vol fer; que el senyor Cruanyes hauria de passar 
pel carrer dels Enginyers i mirar cap amunt del Museu de 
l'Empordà; que creu que s'ha de fer netejar, però que això 
necessita unes eines; que s'hi hauria de fer anar la brigada 
o algú que ho netegi; que si es passa per allà cauen les 
caques a sobre; que la gent no es pot ni aturar a parlar; que 
es preocupant i que fa que aquesta ciutat no sigui tan neta 
com hauria de ser o que no sigui tan neta com altres ciutats 
que no estan així com Figueres. 
 

----Ajuntament: Pregunta que formula el senyor Monfort 
Peligero sobre per què no s'ha convocat de nou el Consell 
Municipal de Salut. Fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que diu que el dia 3 de febrer de 2015 es va 
convocar els membres del Consell Municipal de Salut per a 
constituir-lo; que es va constituir el dia 25 de febrer; que 
es va dir que es reuniria cada sis mesos, però que aquest 
Consell no s'ha tornat a reunir; que està parlant del 25 de 
febrer de 2015; que si s'hagués complert això que es va dir 
en aquest Consell Municipal de Salut vol dir que el mes 
d'agost o setembre s'hauria hagut de reunir, però que no s'ha 
fet; que el seu representant en aquesta comissió va demanar 
un estat i una diagnosi dels serveis de salut a Figueres que 
no es va poder lliurar; que pregunta que per què no s'ha 
convocat de nou el Consell Municipal de Salut; que quan es 
pensa convocar i que si un dels objectius d'aquest Consell 
Municipal podria ser la redacció de la diagnosi de l'estat 
dels equipaments i de la salut de Figueres. 
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 Seguidament, intervé la Presidència que diu que ja es 
contestarà; que ara mateix no sap si està constituït del tot; 
que ara mateix no recorda si estan nomenats els membres 
dintre de la sèrie d'òrgans col.legiats que s'han anat 
nomenant; que no sap si era dels que estava pendent de 
reforma d'estatuts per incorporar membres que no fossin 
electes o si realment està nomenat; que això es pot saber 
demà al matí; que no hi ha problema; que si pot començar a 
funcionar entén que sí que s'hauria de convocar; que s'hi 
posaran i que el convocaran si realment és qüestió de 
convocatòria, però que si és qüestió de nomenament de membres 
en el proper Ple s'hauria d'anar acabant ja el procés de 
reforma i aprovar els estatuts de manera que es puguin 
incorporar membres no electes i començar a funcionar i que ho 
mirarà. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Pujol 
Matas que diu que està previst que es convoqui aquest primer 
trimestre de l'any; que s'havia dit de fer-ho abans que 
acabés l'any, però que no va ser possible; que es farà ara;  
que la diagnosi que va demanar el representant del grup de 
Compromís d'Esquerres és el que ha de sortir d'aquest Consell 
perquè aquest consell no tindria cap sentit si ja es tingués 
la diagnosi del que passa a Figueres; que han de començar a 
saber com està Figueres per poder-hi treballar; que això és 
el que ara s'està intentant; que s'està intentant demanar un 
estudi de salut de Figueres; que això ja s'explicarà; que 
estan amb tractes amb la Universitat de Girona que s'ha 
d'acabar de tancar en aquests dies i que per això no s'ha 
convocat; que s'ha demanat això, que s'ha demanat pressupost 
i que estan en aquesta fase; que el dia que es convoqui 
aquest Consell ja voldria poder explicar i dir a tothom  les 
intencions que té el govern per poder saber el mapa real de 
salut que té Figueres, però que això és un treball complex 
que portarà un temps; que no ho sabran en un dia i que la 
pregunta que es va fer entén que potser es tindrà en un o en 
dos anys. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Monfort 
Peligero que diu que el Consell d'aquest nou mandat no està 
constituït; que, per tant, tampoc està convocat, però que 
creu que abans de convocar-lo s'hauria de passar per Ple les 
persones que en formaran part i que diria que no està 
constituït. 
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A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que demà matí s'esbrinarà perquè ara 
mateix no recorda si els membres estan nomenats. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Monfort 
Peligero que diu que no ho estan i que no posaria la mà al 
foc, però que gairebé n'està segur. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que demà matí es mirarà i es sabrà i que 
es tracta de nomenar els membres o de convocar la reunió. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-dues hores i quaranta-quatre minuts,  de la qual 
cosa dono fe.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


