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

Núm.02

Acta de la sessió ordinària del dia 4 de febrer de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 4
de febrer 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,
Lluís Armengol Subirós, Maria Àngels Olmedo Delestal, Diego
Borrego Torres, Héctor Amelló Montiu, Antonio Pérez Márquez 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.
Excusa la seva absència la senyora Montserrat Boher
Genís.
A les dinou hores i nou minuts, la Presidència declara
oberta la sessió.
----1. 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. Divendres 15
de gener. Visita a les obres realitzades per Fisersa al
carrer Pere III i a les cruïlles que s'estan arreglant dels
carrers Col.legi i Sant Llàtzer. Teatre Municipal El Jardí.
Nit de l’esport, reconeixement a clubs i esportistes
figuerencs pels èxits obtinguts el 2015. Diumenge 17 de
gener. Vilatenim. Missa i sardanes per celebrar la festivitat
de Sant Antoni. Dilluns 18 de gener. Fundació Salut Empordà.
presentació del codi “Ètica i salut”. Dimarts 19 de gener.
Trobada amb empresàries del XEC (Xarxa d’emprenedores
competents). Dimecres 20 de gener. Madrid Visita a la fira
“FITUR”. Divendres 22 de gener. Vilatenim. Visita a les obres
de la C-260. Dilluns 25 de gener. Barri Eixample. Trobada amb
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l’associació de veïns per tractar temes del barri. Dimarts 26
de gener. Ajuntament de Girona. Trobada amb el Sr. Albert
Ballesta, alcalde de Girona. Consell de Vilatenim. Reunió amb
veïns afectats per les obres de la carretera. Dijous 28 de
gener. Reunió amb el president del Fòrum de Síndics i el Sr.
Eduard Puig Pujol, exsíndic municipal. Sala de Plens.
Audiència pública pressupost 2016. Divendres 29 de gener. Pl.
Catalunya. Dia escolar de la no violència i pau. Dissabte 30
de gener. La Cate. Presentació del volum 46 dels Annals de
l’Institut d’Estudis Empordanesos. Diumenge 31 de gener.
Pavelló. Matinal de bàsquet “La ceba” organitzat per l’Adepaf
amb la participació de sis escoles de Figueres. Dilluns 1 de
febrer. Reunió amb els membres de l’EURAM."
----2. Fires i festes: Es ratifica el decret de l’Alcaldia de
16 de desembre de 2015 pel qual es va aprovar el programa
d’activitats de Nadal i Reis 2015-2016. La Presidència en fa
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat,
ratificar el decret següent:
“Del 19 de desembre de 2015 fins al 6 de gener de 2016
es realitzen a la ciutat una sèrie d’activitats destinades
majoritàriament al públic infantil i familiar i agrupades
sota el títol genèric d’activitats de Nadal i Reis. La
majoria d’aquestes activitats tenen un fort arrelament
tradicional. El programa d’activitats es divideix en quatre
parts segons l’àmbit temàtic i la dependència orgànica en la
qual s’inscriuen. El servei de Cultura s’encarrega de les
activitats següents: Gran tió de Nadal, Cavalcada de Reis,
concurs de fanalets; el servei d’Acció Cívica: Nadal als
Barris; el servei de Joventut: edició i distribució programa
de Nadal, decoració nadalenca, Nadal als barris, concurs
d’illustracions de Nadal, l’home dels Nassos i Sants
Innocents, i Factoria Lúdica i de l’Enginy. El programa amb
l’horari i les ubicacions s’adjunta com a annex primer. El
pressupost de les activitats de Nadal i Reis té la
particularitat que s’executa a cavall entre dos anys
comptables i és per això que s’hi descriuen despeses
imputades en partides de 2015 i de 2016. En no estar aprovat
el pressupost de 2016 en el moment de tancar aquest
expedient, s’ha proposat que el decret d’aprovació de la
despesa sigui ratificat per l’Ajuntament en sessió plenària.
L’annex segon que s’adjunta és el full de càlcul amb les
activitats, els proveïdors i la despesa prevista, segons ho
ha fet arribar cada servei. S’adjunten també contractes de
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serveis i subministraments que tenen clàusules relatives al
seu pagament.
La Factoria Lúdica i de l’Enginy és una
activitat per al desenvolupament de la qual la regidora
d’Educació, Joventut i Infància ha sol.licitat l’ús de les
instal.lacions del centre d’educació secundària Institut
Ramon Muntaner, propietat del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, amb el qual cal signar un conveni
per a l’utilització dels espais. En l'expedient existeix un
informe emès pel Tècnic de Joventut, en el qual exposa la
conveniència de l'aprovació del programa d’activitats de
Nadal i Reis. Així mateix consta en l’expedient l’informe de
la Guàrdia Urbana relatiu a les ocupacions de via pública i
l’informe de l’enginyer tècnic municipal relatiu a la
Factoria Lúdica i de l’Enginy i les activitats al voltant del
Tió de Nadal. Completen l’expedient pel que fa a les
activitats programades durant el període de Nadal a la ciutat
els plànols i memòries d’activitat de les diverses actuacions
programades. Pel que fa a les contractacions previstes són
d'aplicació els articles 111.1 i 138.3 del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic que va ser aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en
endavant, TRLCSP). Pel que fa al conveni amb l’Institut Ramon
Muntaner són d’aplicació els articles 53 i 54 del Decret
102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius. I
pel que fa a les activitats programades és d’aplicació
l’article 42 de la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, l’article 110 del Decret 112/2010, de 31
d’agost, que disposa en relació als espectacles públics i
activitats recreatives organitzades pels Ajuntament que: «els
espectacles
públics
i
les
activitats
recreatives
extraordinàries organitzats pels serveis municipals o sota la
responsabilitat directa d’aquests han de comptar amb les
mesures necessàries per garantir la protecció de la
seguretat, la salut i els drets de les terceres persones que
puguin resultar afectades per la seva realització, i és
responsabilitat dels mateixos serveis municipals l’adopció
d’aquestes mesures» i l’article 111 de la citada norma
reglamentària que fa referència als requisits generals que
han de complir els espectacles públics i les activitats
recreatives
de
caràcter
extraordinari,
inclosos
els
organitzats pels ajuntaments o sota la seva responsabilitat
directa i preceptes concordants. Per tot això, l'alcaldessa
presidenta resol: 1r. Aprovar el programa d'activitats de
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Nadal i Reis 2015-2016, que començaran el 19 de desembre de
2015 i finalitzaran el 6 de gener de 2016 i que s’adjunta a
l’expedient com annex 1. 2n. Autoritzar l'ocupació de via
pública per a la realització de les activitats incloses al
programa de Nadal. 3r. Aprovar el pressupost de despeses de
les activitats de les Festes de Nadal i Reis 2015-2016, i que
s’adjunta a l’expedient com annex 2, i amb càrrec a les
partides pressupostàries que s’especifiquen al mateix annex.
Pel que fa a les despeses amb càrrec al pressupost de 2016
sempre
que
es
disposi
de
suficient
consignació
pressupostària. 4t. Contractar els proveïdors de les
actuacions i serveis inclosos en el programa de les Festes de
Nadal i Reis 2015-2016, que s’especifiquen al document annex
3 adjunt a l’expedient , així com els document contractuals
que consten a l’annex 4 de l'expedient. Aquests contractes
tenen la consideració de contractes administratius menors, el
tipus i la categoria dels quals estan especificats a l’annex
3. 5è.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Figueres i
l’Institut Ramon Muntaner, del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, per a l’ús social del centre per
La Factoria Lúdica i de l’Enginy, segons document que
s’adjunta a l’expedient com a annex 5. 6è.- Ordenar el
pagament a favor dels proveïdors, pels imports, conceptes i
en la forma de pagament que consta a l’annex 3 i l’annex 4.
7è.-Sotmetre el present acord a la ratificació del proper Ple
Municipal que se celebri. 8è.- Notificar el decret als
interessats.”
----3. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de
l’Alcaldia d’11 de gener de 2016 pel qual es va aprovar
l’estratègia i els objectius estratègics del projecte
anomenat “Figueres, la consolidación de una ciudad” i es va
sol.licitar
un
ajut
al
Ministerio
de
Hacienda
y
Administraciones Públicas. La Presidència en fa lectura i el
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el
decret següent:
“D'acord amb el Reglament (UE) núm 1303/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre (DOUE 20
desembre 2013 L 347), pel qual s'estableixen disposicions
comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, el Fons
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu
Marítim i de la Pesca, i amb el Reglament (UE) núm 1301/2013
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre (DOUE
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20 desembre 2013 L 347), sobre el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional i sobre disposicions específiques
relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació.
Considerant: - La importància del desenvolupament urbà
sostenible i la contribució de les ciutats als objectius de
l'Estratègia Europa 2020 per a un creixement intelligent,
sostenible i integrador a la Unió Europea. - Que en el
període de programació 2014-2020 dels Fons Estructurals i
d'Inversió Europeus (Fons EIE) s'han previst donar suport al
desenvolupament
d'Estratègies
de
Desenvolupament
Urbà
Sostenible i Integrat en ciutats i àrees urbanes funcionals,
això dins del marc definit en l'Acord d'Associació d'Espanya
2014-2020, aprovat per la Comissió Europea amb data 30
d'octubre de al 2014. - Que a aquest fi s'ha destinat més
d'un 5% dels recursos del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) assignats a nivell nacional en l'objectiu
inversió en creixement i ocupació, d'acord amb el que disposa
l'article 7 del Reglament (UE) núm 1301/2013 (en endavant,
Reglament FEDER). - La voluntat de donar continuïtat a la
profitosa experiència espanyola derivada del desenvolupament
de la Iniciativa Urbana, la Iniciativa Comunitària URBAN i
els Projectes Pilots Urbans, els inicis es remunten a
principis dels anys 90. L'Administració General de l'Estat a
través de la Direcció General de Fons Comunitaris del
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha programat
un Eix Urbà dins el Programa Operatiu de Creixement
Sostenible (POCS) 2014-2020, dedicat íntegrament a finançar
línies d'actuació de Desenvolupament Urbà Sostenible i
Integrat. L'Eix Urbà s'ha dotat amb 1012754015,00 euros
d'ajuda FEDER per a tot el període, i anirà dirigida a
municipis o agrupacions de municipis que constitueixin una
àrea funcional urbana, amb una població de més de 20.000
habitants. La Xarxa d'Iniciatives Urbanes (RIU) ha participat
en el disseny de la present ordre i constituirà el fòrum de
referència per a l'intercanvi de coneixements i experiències
sobre Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat. Fent ús de
la possibilitat prevista en l'article 23.2.a) de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
mitjançant Ordre HAP / 2427/2015, de 13 de novembre, per la
qual s'aproven les bases i la primera convocatòria per a la
selecció d'estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i
Integrat, d'ara en endavant estratègies DUSI, que seran
cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de
creixement sostenible 2014-2020. Aquesta
ordre efectua la
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primera convocatòria d'ajuts i concreta els aspectes
específics de la mateixa . L'articulació conjunta en una
mateixa ordre de les bases reguladores i de la primera
convocatòria resulta convenient atès que és necessari
escurçar els temps per poder posar en marxa les Estratègies
de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Estratègies
Dusi) el més aviat possible i poder complir amb la senda
financera i amb l'absorció d'ajuda programada en el període
2014-2020. Atès que l'Àmbit territorial on s'han de
desenvolupar les Estratègies Dusi són les ciutats o àrees
funcionals urbanes. Atès que segons l'Ordre HAP / 2427/2015
article Setè tindran la condició d'entitats beneficiàries
dels ajuntaments o les entitats supramunicipals, preexistents
o de nova constitució, representants de les àrees funcionals
definides en l'annex I que presentin Estratègies Dusi acord
amb el que disposa aquesta convocatòria i que resultin
adjudicatàries. S'ha de tenir en consideració que la condició
d'entitat beneficiària dels ajuts implica que aquesta
assumeix davant dels organismes intermedis de gestió
designats en el punt un dècim segon d'aquesta ordre, la
totalitat de drets i obligacions inherents a aquesta
condició, en els termes de la Llei 38 / 2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei General de Subvencions. Atès que el projecte anomenat
"Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del
municipio de Figueres "FIGUERES, LA CONSOLIDACIÓN DE UNA
CIUDAD" realitzat des de l’Ajuntament de Figueres, amb la
participació de diferents àrees i serveis (Alcaldia,
Urbanisme, Promoció Econòmica, Medi Ambient, Serveis Socials,
Joventut, Educació, Cultura, Esports, Acció Cívica) s’ha
elaborat l’estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible
Integrat del municipi de Figueres, amb l’assessorament extern
de l’empresa consultora Daleph Iniciativas y Organización SA
segons l'informe tècnic del Cap de l’Àrea de Promoció
Econòmica compleix: - Tant amb els requisits generals i
contingut de les Estratègies de Desenvolupament Urbà
Sostenible Integrat que son: 1. Les Estratègies hauran de
respondre al contingut especificat en l'annex II de l'Ordre
HAP / 2427/2015, incloent els elements següents: a) La
identificació inicial dels problemes o reptes urbans de
l'àrea. b) Una anàlisi del conjunt de l'àrea urbana des d'una
perspectiva integrada. c) Un diagnòstic de la situació de
l'àrea urbana, així com la definició dels resultats esperats
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i la seva quantificació: valor actual i valor objectiu al
final del 31 de desembre de 2022 a la base dels indicadors de
resultat inclosos a l'annex III de l'Ordre HAP / 2427/2015.
d) La delimitació de l'àmbit d'actuació. e) Un Pla
d'implementació de l'Estratègia que inclourà les línies
d'actuació. S'entén per línia d'actuació: una mesura que
instrumenta una política d'interès públic enquadrada en un
objectiu específic, gestionat per una única entitat
i
caracteritzada per uns objectius concrets i uns procediments
de gestió i esquemes de finançament homogenis. f) La
descripció dels mecanismes de participació ciutadana i dels
agents socials. g) La garantia de la capacitat administrativa
per a la seva implementació. h) Referència als principis
horitzontals i objectius transversals. 2. L'Estratègia Dusi
ha de tenir un caràcter integrat i abordar en tot cas els
cinc aspectes següents: econòmics, ambientals, climàtics,
demogràfics i socials, que afavoreixin un Desenvolupament
Urbà Sostenible i Integrat. 3. El document presentat no
excedirà de 250.000 caràcters amb espais, incloent en el
total dels 250.000 caràcters els annexos que es considerin
necessaris, traduccions, etc. Només s'admetran gràfics i
plànols
explicatius
a
més
dels
250.000
caràcters.
L'Estratègia es podrà presentar en qualsevol dels idiomes
oficials d'Espanya, incloent en tot cas un exemplar de tota
la documentació en castellà. Com amb les Despeses elegibles,
perquè les despeses siguin considerats elegibles, hauran de
complir els següents requisits: a) Siguin conformes amb la
normativa
local,
autonòmica,
nacional
i
comunitària
aplicables, i en concret, amb l'ordre per la qual s'aproven
les normes sobre les despeses subvencionables dels Programes
Operatius FEDER per al període de programació 2014-2020. b)
Siguin reals i abonats amb càrrec a l'operació cofinançada.
c) S'hagin realitzat per al desenvolupament de les operacions
aprovades en les línies d'actuació per a les quals s'hagin
concedit les ajudes. d) Siguin adequats als objectius i
prioritats definits en la present convocatòria. i) Hi hagi
constància documental sobre la seva realització mitjançant
factura o document comptable de valor probatori equivalent,
de
manera
que
puguin
ser
verificables.
f)
Estiguin
relacionats
de
manera
indubtable
amb
l'activitat
a
desenvolupar i siguin necessaris per al desenvolupament de
les operacions seleccionades. g) Estiguin efectuats durant el
període d'execució de l'operació que en cap cas podrà haver
estat iniciat abans l'1 de gener de al 2014. h) Que els
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pagaments corresponents s'hagin fet efectius des del 1 de
gener de 2014-31 de desembre de 2022. No obstant això, les
operacions no han d'haver conclòs abans de la data de la
resolució de concessió d'ajuts. Atès que el projecte "
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del
municipio de Figueres FIGUERES, LA CONSOLIDACIÓN DE UNA
CIUDAD" defineix l'estratègia en referència a detecció de
problemes i diagnosi, reptes, objectius estratègics i línies
d'actuació. D'acord amb el que disposa l'article 7 del
Reglament del FEDER, les Estratègies de Desenvolupament Urbà
Sostenible Integrat han de poder identificar els principals
reptes que afecten l'àrea urbana per tal d'impulsar
actuacions de millora a partir de la comprensió dels seus
problemes o reptes, i, la posada en valor dels seus actius.
En aquest sentit, el diagnòstic que s'ha realitzat ha posat
de manifest la necessitat i capacitat de fer front als
següents reptes: 1. Físics i territorials: com seguir
exercint de centre de desenvolupament territorial, atraient
nova població alhora que ser centre de prestació de serveis
tant bàsics i comercials, d'oci i culturals de manera
sostenible per a la ciutadania. Millorar la qualitat de
l'espai públic per millorar la qualitat de vida i el
sentiment de pertinença a la ciutat. 2. Demogràfics i
socials: el repte fonamental de Figueres és com aprofitar el
dinamisme i el motor de desenvolupament que suposa la ciutat
per integrar, cohesionar i fer partícip en el desenvolupament
a tota la seva ciutadania, a partir d'una convivència
complexa i diversa que es ha aguditzat com a conseqüència
dels efectes de la crisi econòmica i social. 3. Ambientals i
climàtics: com articular els mitjans i infraestructures
necessàries que facilitin la mobilitat sostenible en els
desplaçaments interns i externs reduint l'ús del vehicle
privat i fomentant l'ús dels transports públics i de mitjans
sostenibles (bicicleta i vehicle elèctric) que millorin tant
la congestió urbana com les condicions ambientals, ampliant
les zones verdes amb què compta el municipi. 4. Econòmics i
culturals: com potenciar els actius culturals i socials amb
què compta el municipi com a instrument al servei del
desenvolupament de la ciutat i al seu torn com a mecanisme
d'integració i participació de la ciutadania en la vida de la
ciutat.
A
partir
d'aquests
elements
l'Estratègia
de
Desenvolupament Sostenible Integrada de Figueres pivota sobre
una idea fonamental: FIGUERES, LA CONSOLIDACIÓ D'UNA CIUTAT.
A partir dels desafiaments anteriors sobre els quals vol
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incidir l'EDUSI, a continuació es presenten aquells sobre els
quals Figueres vol actuar de manera prioritària. ELS REPTES
CLAU: FIGUERES, LA CONSOLIDACIÓ D'UNA CIUTAT, Inclusiva: en
la qual es fomenta la inclusió, convivència i cohesió de tota
la seva ciutadania. FIGUERES, LA CONSOLIDACIÓ D'UNA CIUTAT,
Sostenible: entrant en dinàmiques pròpies d'una ciutat per
racionalització de l'ús del transport privat, pacificació de
la congestió i millorar el seu entorn natural. FIGUERES, LA
CONSOLIDACIÓ D'UNA CIUTAT, Eficient: adaptant els equipaments
per a un ús racional, eficient i net de l'energia. FIGUERES,
LA CONSOLIDACIÓ D'UNA CIUTAT, Dinàmica: potenciant els
recursos culturals amb què compta la ciutat. FIGUERES, LA
CONSOLIDACIÓ D'UNA CIUTAT, Participativa: oberta a la
participació i implicació de la ciutadania a través del
foment de l'accés àgil de tots i totes. Per poder fer front a
aquests reptes el projecte "l'Estratègia de Desenvolupament
Urbà Sostenible Integrat del Municipi de Figueres anomenat LA
CONSOLIDACIÓN DE UNA CIUDAD planteja els següents OBJECTIUS
ESTRATÈGICS: OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. Impulsar la integració
social i la convivència de la ciutadania prestant especial
atenció als collectius vulnerables que han vist agreujada la
seva situació i es troben en risc d'exclusió per motius
residencials, socials o econòmics. - Intervenint en la
rehabilitació d'equipaments i espais que referents per a
l'atenció social, l'acompanyament i la inclusió de la
ciutadania. - Implementant plans específics d'intervenció per
als collectius en situació de risc o exclusió dirigits a
fomentar la seva inclusió social, laboral, econòmica,
cultural o residencial. Es prestarà especial atenció a joves,
majors de 45 anys, dones i població de recent implantació. Desenvolupant plans específics per fomentar la convivència i
la implicació en les activitats del municipi dels collectius
que per la seva situació requereixin de mesures transversals
de foment de la seva integració. - Reforçant la prestació
dels serveis socials bàsics a aquelles persones que es troben
en situació de risc d'exclusió social o que necessiten una
ajuda per fer front a urgències de caràcter social incloent
aquells
derivats
dels
desnonaments.
Apropant
els
equipaments a tota la població per facilitar la seva
utilització i la integració de totes les persones i educant
en el respecte a la diversitat. OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.
Potenciar la mobilitat interna sostenible i els entorns
naturals que millorin la qualitat ambiental i redueixin
l'impacte dels gasos d'efecte hivernacle. - Sensibilitzant a
9

la ciutadania sobre les actuals condicions de congestió i les
millora que aporten els mitjans de transport alternatius al
vehicle privat com ara la bicicleta, el cotxe elèctric, el
desplaçament a peu o en transport públic. - Implementant les
mesures de pacificació del trànsit i de foment de
l'aparcament intelligent al municipi com a mecanisme de
millora de les condicions ambientals. - Millorant la
connectivitat dels principals punts de la ciutat que són font
d'emissió o generació de desplaçaments, a través de
transports de baix impacte ambiental. - Potenciant sistemes
intelligents de gestió i seguiment del trànsit. - Potenciant
la recuperació i l'ús d'espais verds tant al nucli urbà com
en
àmbits
propers.
OBJECTIU
ESTRATÈGIC
3.
Potenciar
l'eficiència dels equipaments públics i incrementar la seva
accessibilitat
a
partir
d'actuacions
de
millora
de
l'eficiència energètica i l'ús d'energies alternatives. Implementant un pla de millora de l'eficiència energètica en
els
equipaments
culturals
i
socials
de
què
disposa
l'ajuntament per fer més viable l'existència d'una oferta
oberta a la ciutadania i d'espais per als qui els necessiten.
- Usant energies netes i alternatives que redueixin els
costos energètics i millorin les condicions ambientals de la
ciutat. - Fomentant l'ús d'energies netes i la reducció en
els consums elèctrics en el conjunt de la ciutadania.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. Potenciar el desenvolupament dels
actius culturals i socials a través de la seva rehabilitació
integral que serveixi no només com a font d'atracció de
visitants sinó com a mecanisme d'integració de les persones
al municipi. - Intervenint en l'adequació d'equipaments que
puguin diversificar l'oferta cultural del municipi. - Donant
a conèixer, fomentant l'ús i l'apropiació del conjunt dels
espais culturals i zones verdes de la ciutat per part de la
ciutadania. OBJECTIU ESTRATÈGIC 5. Facilitar la cohesió, la
participació, la implicació i el desenvolupament d'un
sentiment de pertinença i integració de la ciutadania, a
través del desplegament de recursos digitals des de
l'administració. - Desenvolupant d'instruments de gestió
global de la ciutat i de participació de la ciutadania a
partir
d'instruments
digitals
que
agilitin
la
seva
participació. - Potenciant la transparència i l'accés a la
informació, especialment pel que vinculat a la EDUSI, per
part de tota la ciutadania. - Facilitant l'accés a tots els
recursos
existents
al
municipi
a
través
d'espais
i
plataformes digitals. Atès que l'assignació de l'ajuda, a les
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estratègies que resultin seleccionades, estarà dins dels
límits de fons assignats en total a la Comunitat Autònoma en
què es trobin. I que per ciutats o àrees funcionals majors de
20.000 i menors de 50.000 habitants, com es el cas de
Figueres l'ajut màxim a assignar per a les operacions a
cofinançar serà de 5 milions d'euros, llevat de casos
excepcionals, degudament motivats. La determinació del nombre
d'habitants s'ha realitzat d'acord amb les xifres de població
resultants de la revisió del padró municipal referides a 1 de
gener de al 2014. El pressupost general del projecte té un
cost total d’10.000.000 euros. Aquest pressupost queda
desglossat de la manera següent:
Objetivos Específico
Objetivos Temáticos (POCS)
del POCS

OT 9
Promover la inclus i ón
s ocial y l uchar contra la
pobreza
OT 4
Favorecer el pas o a una
economía baja en
carbono en todos l os
s ectores
OT 6
Proteger el medio
ambi ente y promover la
efici enci a de l os
recurs os
OT 2
Mejorar el acces o, el
us o y la cal idad de las
tecnol ogías de la
i nformaci ón y de l a
comuni caci ón

Líneas de actuación

L1. Rehabilitación de espacios y viviendas sociales del entorno urbano

Reto 1

Reto 2

Reto 3

Reto 4

Reto 5

Fomentar la
inclusión,
convivencia y
cohesión

Impulsar la
movilidad
sostenible

Potenciar la
sostenibilidad
energética

Potenciar su
patrimonio
cultural y
espacios verdes

Impulsar la
implicación
digital

3.538.656,00 €

OE 9.8.2
Gas tos de Ges tión

OE 4.5.1

OE 4.5.3

OE 6.3.4
OE 6.5.2

OE 2.3.3

147.444,00 €

L2. Fomento de la movilidad urbana sostenible
Gastos de Ges tión
L3. Mejora de la eficiencia energética
Gastos de Ges tión
L4. Energías Renovables
Gastos de Ges tión
L5. Rehabilitar el patrimonio histórico y cultural
Gastos de Ges tión
L6. Rehabilitación integral de suelos urbanos
Gastos de Ges tión
L7. Impulsar actuaciones necesarias para catalogar las ciudades como
SMART cities
Gastos de Ges tión
L8. Modernizar la administración electrónica y los servicios públicos
Gastos de Ges tión

2.232.768,00 €
93.032,00 €
460.800,00 €
19.200,00 €
192.000,00 €
8.000,00 €
1.920.000,00 €
80.000,00 €
475.200,00 €
19.800,00 €
409.152,00 €
17.048,00 €
371.424,00 €
15.476,00 €
3.686.100,00

2.820.800,00

680.000,00

2.000.000,00

Total Objetivo Estratégico

SENDA FINANCERA i FINANCIACIÓ
la distribució financera per objetius temàtics i anualitats
és la següent:
PRESUPUESTO
2016
OT 2. Tecnología Información y Comunicaciones
- €
OT 4. Economía Baja en Carbono
69.774 €
OT 6. Medio Ambiente
- €
OT 9. Inclusión Social
110.583 €
TOTAL POR AÑOS
180.357 €
TOTAL ACUMULADO
180.357 €

2017
101.866 €
361.438 €
255.000 €
405.471 €

2018
143.273 €
538.986 €
435.000 €
626.637 €

2019
169.149 €
631.218 €
573.000 €
774.081 €

2020
185.118 €
661.276 €
585.000 €
810.942 €

2021
148.642 €
541.044 €
487.000 €
663.498 €

2022
65.052 €
202.064 €
160.000 €
294.888 €

1.123.775 €

1.743.896 €

2.147.448 €

2.242.336 €

1.840.184 €

722.004 €

1.304.132 €

3.048.028 €

5.195.476 €

7.437.812 €

9.277.996 €

10.000.000 €

TOTAL
813.100 €
3.005.800 €
2.495.000 €
3.686.100 €

I el esquema de finançament d’aquest pressupost per
anualitats seria el següent:
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813.100,00

FINANCIACIÓN TOTAL EDUSI
Ayuda FEDER (50 %)
Ayuntamiento de Figueres (50 %)
TOTAL POR AÑOS
TOTAL ACUMULADO

2016
90.179 €
90.179 €

2017
561.888 €
561.888 €

2018
871.948 €
871.948 €

2019
1.073.724 €
1.073.724 €

2020
1.121.168 €
1.121.168 €

2021
920.092 €
920.092 €

2022
361.002 €
361.002 €

180.357 €

1.123.775 €

1.743.896 €

2.147.448 €

2.242.336 €

1.840.184 €

722.004 €

180.357 €

1.304.132 €

3.048.028 €

5.195.476 €

7.437.812 €

9.277.996 €

10.000.000 €

TOTAL
5.000.000 €
5.000.000 €
10.000.000 €

El termini per a la presentació de sollicituds és el 13 de
gener de 2016. En base als antecedents exposats, i vist
l’informe del Cap de Promoció Econòmica
i el projecte
"Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del
municipio de Figueres, LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CIUDAD"
adjunt a l’expedient, aquesta Alcaldia Presidència resol: 1r.
Aprovar L'ESTRATÈGIA i els OBJECTIUS ESTRATÈGICS del projecte
"l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat del
Municipi de Figueres anomenat "FIGUERES, LA CONSOLIDACIÓN DE
UNA CIUDAD". FIGUERES, LA CONSOLIDACIÓ D'UNA CIUTAT,
Inclusiva: en la qual es fomenta la inclusió, convivència i
cohesió de tota la seva ciutadania. FIGUERES, LA CONSOLIDACIÓ
D'UNA CIUTAT, Sostenible: entrant en dinàmiques pròpies d'una
ciutat per racionalització de l'ús del transport privat,
pacificació de la congestió i millorar el seu entorn natural.
FIGUERES, LA CONSOLIDACIÓ D'UNA CIUTAT, Eficient: adaptant
els equipaments per a un ús racional, eficient i net de
l'energia. FIGUERES, LA CONSOLIDACIÓ D'UNA CIUTAT, Dinàmica:
potenciant els recursos culturals amb què compta la ciutat.
FIGUERES, LA CONSOLIDACIÓ D'UNA CIUTAT, Participativa: oberta
a la participació i implicació de la ciutadania a través del
foment de l'accés àgil de tots i totes. OBJECTIUS
ESTRATÈGICS. OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. Impulsar la integració
social i la convivència de la ciutadania prestant especial
atenció als collectius vulnerables que han vist agreujada la
seva situació i es troben en risc d'exclusió per motius
residencials, socials o econòmics. - Intervenint en la
rehabilitació d'equipaments i espais que referents per a
l'atenció social, l'acompanyament i la inclusió de la
ciutadania. - Implementant plans específics d'intervenció per
als collectius en situació de risc o exclusió dirigits a
fomentar la seva inclusió social, laboral, econòmica,
cultural o residencial. Es prestarà especial atenció a joves,
majors de 45 anys, dones i població de recent implantació. Desenvolupant plans específics per fomentar la convivència i
la implicació en les activitats del municipi dels collectius
que per la seva situació requereixin de mesures transversals
de foment de la seva integració. - Reforçant la prestació
dels serveis socials bàsics a aquelles persones que es troben
en situació de risc d'exclusió social o que necessiten una
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ajuda per fer front a urgències de caràcter social incloent
aquells
derivats
dels
desnonaments.
Apropant
els
equipaments a tota la població per facilitar la seva
utilització i la integració de totes les persones i educant
en el respecte a la diversitat. OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.
Potenciar la mobilitat interna sostenible i els entorns
naturals que millorin la qualitat ambiental i redueixin
l'impacte dels gasos d'efecte hivernacle. - Sensibilitzant a
la ciutadania sobre les actuals condicions de congestió i les
millora que aporten els mitjans de transport alternatius al
vehicle privat com ara la bicicleta, el cotxe elèctric, el
desplaçament a peu o en transport públic. - Implementant les
mesures de pacificació del trànsit i de foment de
l'aparcament intelligent al municipi com a mecanisme de
millora de les condicions ambientals. - Millorant la
connectivitat dels principals punts de la ciutat que són font
d'emissió o generació de desplaçaments, a través de
transports de baix impacte ambiental. - Potenciant sistemes
intelligents de gestió i seguiment del trànsit. - Potenciant
la recuperació i l'ús d'espais verds tant al nucli urbà com
en
àmbits
propers.
OBJECTIU
ESTRATÈGIC
3.
Potenciar
l'eficiència dels equipaments públics i incrementar la seva
accessibilitat
a
partir
d'actuacions
de
millora
de
l'eficiència energètica i l'ús d'energies alternatives. Implementant un pla de millora de l'eficiència energètica en
els
equipaments
culturals
i
socials
de
què
disposa
l'ajuntament per fer més viable l'existència d'una oferta
oberta a la ciutadania i d'espais per als qui els necessiten.
- Usant energies netes i alternatives que redueixin els
costos energètics i millorin les condicions ambientals de la
ciutat. - Fomentant l'ús d'energies netes i la reducció en
els consums elèctrics en el conjunt de la ciutadania.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. Potenciar el desenvolupament dels
actius culturals i socials a través de la seva rehabilitació
integral que serveixi no només com a font d'atracció de
visitants sinó com a mecanisme d'integració de les persones
al municipi. - Intervenint en l'adequació d'equipaments que
puguin diversificar l'oferta cultural del municipi. - Donant
a conèixer, fomentant l'ús i l'apropiació del conjunt dels
espais culturals i zones verdes de la ciutat per part de la
ciutadania. OBJECTIU ESTRATÈGIC 5. Facilitar la cohesió, la
participació, la implicació i el desenvolupament d'un
sentiment de pertinença i integració de la ciutadania, a
través del desplegament de recursos digitals des de
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l'administració. - Desenvolupant d'instruments de gestió
global de la ciutat i de participació de la ciutadania a
partir
d'instruments
digitals
que
agilitin
la
seva
participació. - Potenciant la transparència i l'accés a la
informació, especialment pel que vinculat a la EDUSI, per
part de tota la ciutadania. - Facilitant l'accés a tots els
recursos
existents
al
municipi
a
través
d'espais
i
plataformes digitals. 2r. Sollicitar al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas d’un ajut de 5.000.000
d'euros per poder porta a terme el projecte el projecte
"Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del
municipio de Figueres FIGUERES, LA CONSOLIDACIÓN DE UNA
CIUDAD", en base a l’Orden HAP/2427/2015, de 13 de novembre.
Aquest Projecte tindria un cost total d’10.000.000 euros. La
distribució financera per objectius temàtics i anualitats és
la següent
PRESUPUESTO
2016
OT 2. Tecnología Información y Comunicaciones
- €
OT 4. Economía Baja en Carbono
69.774 €
OT 6. Medio Ambiente
- €
OT 9. Inclusión Social
110.583 €
TOTAL POR AÑOS
180.357 €
TOTAL ACUMULADO
180.357 €

I

el

esquema

FINANCIACIÓN TOTAL EDUSI
Ayuda FEDER (50 %)
Ayuntamiento de Figueres (50 %)
TOTAL POR AÑOS
TOTAL ACUMULADO

del

2017
101.866 €
361.438 €
255.000 €
405.471 €

2018
143.273 €
538.986 €
435.000 €
626.637 €

2019
169.149 €
631.218 €
573.000 €
774.081 €

2020
185.118 €
661.276 €
585.000 €
810.942 €

2021
148.642 €
541.044 €
487.000 €
663.498 €

1.123.775 €

1.743.896 €

2.147.448 €

2.242.336 €

1.840.184 €

722.004 €

1.304.132 €

3.048.028 €

5.195.476 €

7.437.812 €

9.277.996 €

10.000.000 €

finançament

d’aquest

2022
65.052 €
202.064 €
160.000 €
294.888 €

TOTAL
813.100 €
3.005.800 €
2.495.000 €
3.686.100 €

pressupost

2016
90.179 €
90.179 €

2017
561.888 €
561.888 €

2018
871.948 €
871.948 €

2019
1.073.724 €
1.073.724 €

2020
1.121.168 €
1.121.168 €

2021
920.092 €
920.092 €

2022
361.002 €
361.002 €

180.357 €

1.123.775 €

1.743.896 €

2.147.448 €

2.242.336 €

1.840.184 €

722.004 €

180.357 €

1.304.132 €

3.048.028 €

5.195.476 €

7.437.812 €

9.277.996 €

10.000.000 €

per

TOTAL
5.000.000 €
5.000.000 €
10.000.000 €

anualitats seria el següent: 3n. Ratificar el present acord
pel proper Ple Municipal."
----4. Ajuntament: Es nomenen representants de l’Ajuntament
en la Comissió consultiva i participativa per a l’anàlisi del
model de l’Embarraca’t. La Presidència procedeix a la lectura
de la proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar per
unanimitat:
“El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 5 de
novembre de 2015, va acordar crear com a òrgan mixt la
Comissió consultiva i participativa per a l'anàlisi del model
de l'Embarraca't. Procedeix nomenar els representants de
l’Ajuntament en aquest òrgan. Són d’aplicació l'acord del ple
esmentat i 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.
Per tot això, l'Alcaldia Presidència proposa que s'adoptin
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els acords següents: 1. Nomenar com a representants de
l'Ajuntament en la Comissió consultiva i participativa per a
l'anàlisi del model de l'Embarraca't les persones següents:
Presidenta: Maria del Mar Casas Honrado. Vocals: Youssef
Gharj El Bouazzati, en representació del Grup Polític
Municipal de Convergència i Unió. Carles Vilaseca Martos, en
representació del Grup Municipal ERC-MES. Vicenç Sánchez
Bayón, en representació del Grup municipal de Candidatura
d'Unitat Popular, Poble Actiu (CUP-PA). Alfons Martínez Puig,
en representació del Grup Municipal Socialista. Enrique
Rodríguez Zamudio, en representació Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya (PPC). Cristian Belmonte Miras, en
representació del Grupo Municipal Ciutadans-Figueres (C's).
Alex Font Ayats, en representació del Grup Municipal de
Compromís d'Esquerres per Figueres. 2. Autoritzar l’Alcaldia
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin
per a l’execució de l’acord anterior.”
----5. Personal: Es modifica el lloc de treball de director/a
d’Urbanisme. La Presidència procedeix a la lectura del
dictamen següent:
“Assumpte. Modificació de la fitxa descriptiva del lloc
de treball de director/a d’urbanisme. Relació dels fets: Es
considera adient modificar la fitxa descriptiva del lloc de
treball de director/a d’urbanisme, dins del personal directiu
de l’Ajuntament, per ajustar el lloc a un perfil mes jurídic
i orientat a coordinar els expedients de l’àrea d’Urbanisme i
Medi Ambient amb contractació i patrimoni i portar els
processos de manera més global. Fonaments jurídics: 1.L'article 13 del Text refós de l'estatut bàsic de l'empleat
públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, defineix el personal directiu de la següent
manera:
a.- És aquell que exerceix funcions directives
professionals a les administracions públiques, definides com
a tals en les normes específiques de cada Administració. b.La seva designació ha d'atendre principis de mèrit i
capacitat i a criteris d'idoneïtat, i es durà a terme
mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i
concurrència. c.- El personal directiu estarà subjecte a
avaluació d'acord amb els criteris d'eficàcia i eficiència,
responsabilitat per la seva gestió i control de resultats en
relació amb els objectius que els hagin estat fixats. d.- La
determinació de les condicions d'ocupació del personal
directiu no tindrà la consideració de matèria objecte de
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negociació col•lectiva a l'efecte d'aquesta Llei. Quan el
personal directiu reuneixi la condició de personal laboral
estarà sotmès a la relació laboral de caràcter especial
d'alta direcció. 2.- L’article 32 del Reglament del Personal
al Servei de les Entitats Locals, aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol, segons el qual la relació de llocs
de treball l'ha d'aprovar el ple de la corporació, i el
mateix
òrgan
ha
d'aprovar
les
modificacions
que
es
produeixin. El mateix article 32 disposa que les relacions de
llocs de treball són públiques i poden ser consultades en
períodes d'exposició pública del pressupost anual o de les
seves modificacions, en la forma que cada entitat local
tingui establerta. 3.- Pel que fa a la tramitació
administrativa de les modificacions de la relació de llocs de
treball, la Sentència del Tribunal Suprem de 5 de febrer de
2014 ha fet un canvi interpretatiu de la seva naturalesa
jurídica, que passa a ser un acte administratiu i no una
norma general. La relació de llocs és considerada un acte
ordenat i no ordenador, mitjançant el qual l'Administració
s'autoorganitza. Això vol dir que, una vegada aprovada la
relació de llocs de treball pel Ple de l'Ajuntament,
procedirà la seva publicació i la seva immediata vigència,
sense l'aprovació inicial i l'exposició al públic per a
possibles allegacions. Això significa que, una vegada i
publicada la relació de llocs de treball, com a acte
administratiu podrà interposar-se en contra seva el recurs
potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, o bé el
recurs
contenciós
administratiu
davant
dels
jutjats
pertinents. 4.- L’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, segons el
qual correspon al Ple l’aprovació de la plantilla de personal
i de la relació de llocs de treball i la fixació de la
quantia
de
les
retribucions
complementàries
fixes
i
periòdiques dels funcionaris. Proposta de resolució. Per tot
això, aquesta Comissió Informativa General proposa al Ple de
l’Ajuntament de Figueres que adopti els següents acords:
Únic.Modificar
el
lloc
de
treball
de
director/a
d’Urbanisme, dins de la relació de llocs de treball de
personal directiu de l’Ajuntament, pel que fa a la titulació
d’accés i a les funcions, quedant la fitxa descriptiva tal
com consta a l’annex 1 d’aquest document.” Prossegueix amb
l'ús de la paraula la Presidència que diu que en un plenari
anterior es van aprovar els llocs de treball del personal
directiu que el govern vol incorporar en aquest mandat
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vinculats a tres àrees estratègiques com són Urbanisme,
Serveis Urbans i Habitatge i Emergència Social; que es van
aprovar unes fitxes descriptives dels llocs de treballs, els
perfils professionals i les funcions de cada lloc de treball
d'aquests directius; que, com es veurà en un punt posterior
d'aquesta ordre del dia, s'ha seleccionat el director de
Serveis Urbans; que està en procés selectiu el director o
directora d'Habitatge i Emergència Social i que ara es
voldria endegar el que seria la selecció del director o
directora d'Urbanisme que, entre d'altres missions, tindrà la
de liderar tècnicament el procés de revisió del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal, a part de coordinar
l'àrea d'Urbanisme i l'àrea vinculada a les inversions i la
coordinació dels expedients amb altres àrees relacionades com
Contractació,
Patrimoni
i
els
Serveis
Econòmics
de
l'Ajuntament; que abans de començar el procés selectiu
s'haurien d'ajustar les funcions d'aquest lloc d'Urbanisme en
relació a les que es van aprovar a l'inici del mandat
incorporant funcions de coordinació jurídica de tots els
procediments que surten de l'àrea d'Urbanisme amb altres
àrees relacionades com són Contractació, Patrimoni o Recursos
Humans; que se li hauria de donar un caràcter més de
coordinació i gerencial que no pròpiament el de la
planificació urbanística que són els que porten a terme els
arquitectes que ja estan en plantilla de l'àrea d'Urbanisme.
Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu
que la posició del grup de Compromís és prou coneguda
respecte els tres càrrecs directius que proposa i farà
efectius el govern i que, per tant, el seu vot continuarà
essent un vot contrari en aquesta figura.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Pérez
Márquez que diu que Ciutadans ja ha expressat altres vegades
que no estan conformes amb aquests càrrecs; que, en aquest
cas, serà una abstenció perquè és un tema tècnic, però que en
el punt en el que s'aprova un altre càrrec serà un vot
contrari; que no és que no considerin que no es necessiti
aquest càrrec perquè sí que pensen que és necessari, però que
no entenen perquè es duplica la funció, ja que ja hi ha una
persona encarregada que cobra, com en aquest cas és
l'alcaldessa i que, a més a més, ho farà una altra persona;
que Ciutadans no està d'acord amb el fet que aquests càrrecs
depenguin de càrrecs polítics per evitar que es produeixi
clientelisme que és una de les coses dolentes que té la
política d'aquí; que pensen que és necessari el càrrec; que
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no desconfien i que estan segurs que professionalment
aquestes persones són les adients, però que serà un vot en
contra mentre hi hagi aquesta duplicitat.
Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que
ja s'han anat manifestant sobre aquest doble model gerencial
i polític per a la direcció i les responsabilitats sobre les
àrees; que hi votaran en contra; que ja han anat repetint que
no és el model que els agrada; que tampoc els agraden les
retribucions i el format de contractes de directors o
directores; que són càrrecs i places que tenen assignada una
retribució bruta anual de 67.271 euros que és aviat dit; que
això s'ha de multiplicar per tres i que, per tant, té una
repercussió important a les arques de la ciutat; que pensen
que no està justificat i que, per tant, la Candidatura
d'Unitat Popular hi votarà en contra.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo
Delestal que diu que farà una abstenció; que creu que la
figura d'un arquitecte és necessària perquè hi ha el Pla
d'Ordenació Urbanística i altres temes; que no entén que
s'hagi modificat la fitxa; que creu que la primera fitxa era
l'adequada perquè havia de ser una persona de carrera del
grup A preferentment de l'àmbit d'arquitecte, però que ara
s'ha canviat; que aquí potser s'hi pot presentar qualsevol
persona que tingui una carrera del grup A preferentment de
l'àmbit jurídic; que estarà una mica a veure qui serà aquesta
persona; que no és per fer broma, però que aquí s'hi pot
presentar des d'un metge fins a un teòleg o un filòsof; que
creu que el que fa falta realment és la figura d'un
arquitecte per tirar endavant molts projectes i que, per
tant, fa una abstenció a l'espera de veure qui es presenta i
com acaba.
Seguidament, intervé el senyor Giró Ribas que diu que el
seu vot serà contrari com ja van manifestar en Comissió
Informativa; que segueixen mantenint que caldria tenir una
estructura més austera a nivell municipal i confiar en els
treballadors i funcionaris de la casa; que creuen que el
model del govern difereix del d'Esquerra Republicana; que en
Comissió Informativa ja van dir que pensaven diferent; que
són models diferents; que entenen que la ciutat ha de tirar
endavant, però que creuen que es podria fer amb l'estructura
que hi ha habitualment i els professionals que té aquesta
casa i que, per això, votaran en contra.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que la plantilla municipal és molt
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austera; que el pla d'acció del govern veu la importància
d'aquestes figures en sintonia amb el tarannà actual i futur
de l'administració pública catalana on justament es va
aprovar la figura del personal directiu perquè s'entén que de
la manera com ha evolucionat el sector públic es necessita
incorporar aquestes figures directives que en cap cas són
càrrecs polítics, sinó que realment van vinculades a unes
funcions directives i de coordinació d'àrees que són com
l'engranatge entre el que és l'estament polític i el que és
el funcionari fixa de plantilla; que Urbanisme, Serveis
Urbans i Emergència Social i Habitatge són tres àrees
estratègiques que s'han d'abordar, amb caràcter prioritari,
en aquest mandat; que no es per falta de confiança en el
personal municipal; que la senyora Olmedo ha parlat d'un
arquitecte, però hi ha quatre arquitectes en plantilla; que
és una necessitat de coordinació de tota l'àrea d'Urbanisme
amb la resta de l'organització; que és la possibilitat de
planificar estratègicament les inversions i de supervisarles, tant dintre de l'organització com a fora al carrer; que,
per això, no veuen tan important la formació prèvia; que és
evident que s'ha de tenir un grau de llicenciatura, però que
no és tant el perfil de buscar un arquitecte, un advocat o un
enginyer, sinó que es dóna valor a l'experiència prèvia en
coordinació d'àrees d'Urbanisme, inversions i en haver
treballat al sector públic; que a l'hora de portar a terme el
dia a dia de l'acció de govern no es troben dificultats en
l'informe dels expedients perquè cada lloc de treball fa la
seva funció, ja que l'arquitecte fa el seu informe i el
jurista fa el seu i que, per tant, aquesta no és la mancança,
sinó que és la coordinació de tot el que suporta portar a la
pràctica un projecte des que es pensa, es redacta i s'aprova
fins que es tramita, arriba a un acord plenari i es porta a
terme materialment fora al carrer; que és aquí on es troba a
faltar coordinadors; que moltes vegades els procediments
s'alenteixen o no acaben de sortir per manca de coordinació,
però no perquè el personal municipal no faci la seva funció,
sinó que és aquí on es troben mancances a nivell
d'organització municipal; que aquesta és la voluntat d'agafar
aquests càrrecs directius; que es considera prudent no ferlos funcionaris, però que tampoc siguin càrrecs de confiança,
sinó que serà personal d'alta direcció que passarà un concurs
de mèrits subjectiu en el qual es puntuarà l'experiència
prèvia i la formació específica en el que són la direcció i
els coneixements d'aquestes àrees; que aquesta és la voluntat
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del govern i d'aquí l'adaptació d'aquesta fitxa de lloc de
treball; que hi ha un perfecte arquitecte expert en
planejament com és el senyor Falgueras; que hi ha d'altres
arquitectes en l'espai públic o directors dels equipaments
municipals; que això seria la coordinació del que s'origina
en aquesta àrea d'Urbanisme en relació a la resta d'àrees com
són Contractació, Patrimoni i Recursos Humans fins que
s'acaba l'expedient i es materialitza l'obra a fora el carrer
i que aquest és el motiu pel qual es modifica aquesta fitxa
de lloc de treball a banda de justificar la necessitat de
càrrecs directius.
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;
en
contra
els
sis
membres
de
l'Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró
Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós i Monfort Peligero; i
abstenir-se, els quatre membres de l’Ajuntament següents:
Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu i Pérez
Márquez.
---- A continuació, a les dinou hores i vint-i-nou minuts,
prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta de la
sessió el senyor Masquef Creus.
----6. Obres municipals: No s'aprova un dictamen que
proposava aprovar definitivament el projecte d’obra municipal
ordinària denominat “Projecte de local social a l’estadi
municipal de Vilatenim”. La Presidència procedeix a la
lectura del dictamen següent:
“La Junta de Govern Municipal, en sessió de 9 de
novembre de 2015 va aprovar inicialment el projecte de local
social a l’estadi municipal de Vilatenim. En la fase
d’exposició pública del projecte es presenta un escrit
d’allegacions, per part del Sr. Carles Mallart, amb l’escrit
registrat d’entrada núm. 23815 del dia 25 de novembre.
Igualment l’expedient incorpora els informes rebuts de les
companyies de serveis Fisersa Ecoserveis, SA i de Figueres de
Serveis, SA. I, l’informe de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’incendis i salvaments, rebut amb
l’escrit registrat d’entrada núm. 871 del dia 18 de gener
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d’enguany. L’arquitecte municipal Sr. Jordi Ricart Solé emet
l’informe tècnic, de 22 de gener d’enguany, següent:
“(....)Antecedents. Durant l'any 2015, l'Ajuntament de
Figueres ha estat duent a terme les obres d'adequació de
l'edifici de l'estadi municipal de Vilatenim per garantir el
compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat en
cas d'incendi i de seguretat d'ús i accessibilitat. És en
aquest context, i veient les necessitats expressades per
l'entitat concessionària de l'equipament, que s'ha projectat
un edifici polivalent, destinat a local social. La Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Figueres en la seva sessió
del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar inicialment el
projecte d’obra municipal ordinària denominat “projecte de
local social a l’estadi de Vilatenim”. Fets. En data 25 de
novembre de 2015, el sr. Carles Mallart Pérez, actuant com a
Secretari i en representació de la Unió Esportiva Figueres,
va presentar instància en què exposava: “que des de la Unió
considerem fonamental afegir-hi una escala al final de la
rampa, que faciliti l’accés a la tribuna principal i acosti
la gent al local. Que considerem que dintre el mateix
projecte seria important afegir a les bases del concurs de
licitació de les obres, els serveis i les installacions,
previstos pels serveis tècnics municipals (...) i es puguin
incorporar al procediment com a millores del projecte dels
licitadors.”
El projecte aprovat inicialment incorporava
plànols d’installacions per tal de preveure a l’obra els
passos i servituds necessàries per a la seva futura
incorporació a l’edifici, encara que aquestes no eren
necessàries per al seu funcionament, al tractar-se d’un local
destinat al cobriment d’una part de la grada per poder
disposar d'un espai tancat a mode de mirador que serveixi
d'espera a l'hivern (tal com s’expressa en el punt 6 del
programa funcional del projecte). Perquè aquest espai
serveixi també d’espai de formació i reunió, cal completar
les installacions, tal com es demana a la instància
presentada pel sr. Carles Mallart en data 25 de novembre, i
el document que es porta a aprovació definitiva es procedeix
a incorporar en el pressupost una fase II que valora les
installacions recollides en el projecte aprovat inicialment
(plànols I1 i I2), estimant l’allegació de l’entitat
concessionària. En aquest cas, està justificada la divisió en
dues fases del projecte atès que la fase II és complement no
indispensable per l’ús de la fase I, que pot entrar en servei
sense necessitat d’executar la fase II. Cadascuna de les
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fases disposa del seu desglossat del pressupost. El projecte
també estima l’allegació d’incorporar l’escala d’accés al
nou local sollicitada per l’entitat, de manera que s’han
ajustat algunes qualitats no substancials per poder mantenir
el pressupost del projecte aprovat inicialment (fase I en
aquest
document).
Les
necessitats
d’aparcament
de
l’equipament i les installacions d’aigua calenta sanitària
s’emmarquen en la llicència d’activitat del global de
l’edifici que s’està tramitant en parallel al present
projecte. (...)” Vist l’informe jurídic i atès que el que
preveu el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i
atès l’establert al Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril; la llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, i
atès el que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la
Comissió
informativa
general
proposa
que
el
Ple
de
l’Ajuntament adopti els acords següents: 1r.- Estimar les
allegacions plantejades amb l’escrit registrat d’entrada
núm. 23815 del dia 25 de novembre d’acord amb el que
s’assenyala a l’informe tècnic transcrit. 2n.- Aprovar
definitivament el projecte de l’obra municipal ordinària
denominat Projecte de local social a l’estadi municipal de
Vilatenim, adjunt, i que incorpora les modificacions
descrites a l’informe tècnic. El projecte es desglossa en
dues fases, la primera per import de 110.785,43 € que inclou
l’IVA, es refereix a la construcció d’un local destinat al
cobriment d’una part de la grada, a mode de mirador. I, la
segona fase, per import de 21.997,54 € per adequar-lo com a
sala o espai de formació i reunió. 3r.- Publicar l’acord
d’aprovació definitiva corresponent així com publicar el
contingut íntegre del projecte al web municipal, d’acord amb
el que
disposa l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern. 4rt.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que
realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució
dels acords anteriors.”
Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu
que invertir en un equipament municipal no és dolent; que
Compromís
està
a
favor
de
millorar
els
equipaments
municipals, però que no pot deixar de dir que gastar-se
gairebé 140.000 euros en una obra és un cost d'oportunitat
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per deixar de fer altres coses que creu que són més
prioritàries que no fer aquest tipus de local social a
l'espai de Vilatenim; que, al cap i a la fi, pot ser
important, però que de cap de les maneres ho considera
prioritari i que no donarà suport a l'aprovació d'aquest
projecte exercint la seva responsabilitat de mirar d'invertir
els diners de l'administració local de Figueres el millor
possible.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló
Montiu que diu que en este punto también votarán que no; que
no creen que este tipo de local sea una inversión prioritaria
en este momento; que creen que se podrían destinar estos
recursos a otras acciones que serían mucho más adecuadas para
el momento que están viviendo; que está totalmente de acuerdo
con el señor Monfort cuando dice que es bueno invertir en
equipamientos municipales, pero que coinciden en que no lo
consideran prioritario en este momento; que cree que se
podría buscar otra manera de financiar este tipo de obras
como podría ser intentar buscar algún tipo de sponsor que
intentase ayudar a hacerlo; que posiblemente a través de
publicidad o patrocinio se podría conseguir hacerlo para no
estar invirtiendo 140.000 euros en este momento y que
consideran que hay otras cosas muchísimo más prioritarias en
las que actualmente se podría invertir ese dinero.
Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que
des de la Candidatura d'Unitat Popular també consideren que
la inversió de 130.000 euros en un equipament municipal
podria ser interessant en un altre moment o en unes altres
circumstàncies, però que en cap cas és una prioritat, a més a
més, tenint en compte el volum important que s'està
planificat invertir en installacions esportives que podrien
o es consideren que són necessàries; que també creuen que
cal diversificar les inversions d'aquest Ajuntament en
projectes o iniciatives per al municipi que consideren que
són prioritàries per a la ciutat i que votaran en contra.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo
Delestal que diu que el grup popular tampoc hi donarà suport;
que creuen que no és una prioritat; que no és una necessitat;
que tenen altres espais i altres estadis municipals, com per
exemple l'Albert Gurt, que realment és lamentable com estan
les seves installacions; que creuen que seria molt més
prioritari fer unes actuacions allà d'alt que allà baix i que
és diferent que fos una cosa de primera necessitat perquè
llavors sí que hi donarien suport, però que creuen que hi ha
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altres prioritats i no aquesta.
Seguidament, intervé la senyora Perpinyà Fortunet que
diu que el seu grup també votarà en contra com ja havien anat
comentant respecte aquest tema en Comissions Informatives;
que és veritat que la Unió Esportiva Figueres és un club que
els representa, que és un club important per a la ciutat i
que se l'estimen; que de cap manera aquest és un vot en
contra del club, sinó que és una necessitat d'un únic club;
que és una inversió municipal feta en un lloc on és veritat
que és un estadi municipal, però que hi ha un ús privatiu de
l'estadi i que, per tant, ja hi ha hagut contractes previs i
també hi ha les subvencions pertinents; que s'han estat
revisant un punt com és que al programa funcional d'aquest
espai s'especifica que és per a ús exclusiu per a activitats
de formació i reunió de jugadors i pares del club i que, per
tant, els semblava que era un ús excessivament restrictiu en
una ciutat en la que els clubs esportius tenen moltes altres
necessitats i prioritats per fer l'esport i no perquè els
pares estiguin còmodament mirant com els seus fills entrenen;
que és evident que això els agrada a tots, però que creuen
que ara no és la prioritat i que, per tant, el seu vot serà
contrari.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que des del moment en què aquest govern
municipal porta aquesta proposta és perquè entén la
necessitat d'aquest local social; que tots han estat dins
l'estadi i que, per tant, tots saben que no hi ha cap espai
tancat on puguin estar-hi els familiars o els pares mentre hi
ha l'entrenament de la mainada; que la senyora Perpinyà ha
parlat de membres del club o pares, però que tothom que
vulgui pot entrar a l'estadi; que s'hauria d'apostar per a
fer aquest local social; que ja sap que són diners, però que
totes
les
obres
pugen;
que
també
s'ha
valorat
la
diversificació que es fa en inversions en equipaments
esportius; que aquesta en seria una que beneficia l'estadi de
Vilatenim on es fa futbol, però que també tots són
coneixedors del projecte de pressupostos per a aquest 2016
que incorpora la previsió de començar un nou pavelló
poliesportiu a la ciutat i el projecte de cobriment d'una
pista esportiva al pati de l'Escola Joaquim Cusí; que també
són coneixedors de l'obra, una mica més inferior, però que
puja a 50.000 euros per al tennis taula de la ciutat i d'un
un magatzem específic que es farà a l'institut de l'Olivar
Gran; que s'atenen moltes parcelles esportives de la ciutat;
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que es fa una inversió molt important i diversificada i que,
per tant, el govern entenia que aquest projecte beneficiava a
la pràctica de futbol a la ciutat; que és un equipament
municipal; que no és pas una inversió en un edifici privat,
sinó que quedaria en favor del camp; que aquest és el motiu
pel qual des del govern municipal s'entenia aquesta llarga i
reivindicada petició per part de la mainada que està al
futbol base a l'estadi de Vilatenim; que els socis del club
també fa temps que ho demanen i que aquest és el motiu per si
la resta de grups volen reconsiderar el seu vot.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, se
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA de no aprovar-lo en votar-hi a favor els
nou membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, Casellas
Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Pujol Matas, Felip
Gayolà, Martínez Puig, Casas Honrado i Barrenechea Montero; i
en contra els deu membres de l'Ajuntament següents: Lladó
Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol
Subirós,
Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu i
Pérez Márquez i Monfort Peligero.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que no s'aprova el projecte de
construcció del local social a l'estadi de Vilatenim.
---- Seguidament, a les dinou hores i quaranta-un minuts,
compareix el senyor Masquef Creus que es reincorpora a la
sessió.
----7. Serveis municipals: S’aprova la pròrroga del conveni i
de la clàusula addicional quarta amb el Servei de Català de
la Salut en relació al consultori local ubicat al centre
cívic de la Marca de l’Ham. El senyor Masquef Creus procedeix
a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar
per unanimitat:
“Vist l'escrit del Servei Català de la Salut, de la
Regió Sanitària de Girona, registrat d'entrada amb el núm.
17255 en data 28 de setembre de 2012, pel qual es va trametre
per duplicat el nou conveni i la clàusula addicional primera
en relació al consultori de la Marca de l'Ham. Que en la
clàusula primera del nou conveni constava que l'Ajuntament
posa gratuïtament a disposició del Servei Català de la Salut
el consultori municipal identificat en la part expositiva del
conveni, per tal que es pugui prestar la corresponent
assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del
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CatSalut, i que quan a les clàusules del nou conveni es
tractava de clàusules tipus i convenis idèntics signats amb
altres ajuntaments. Aquests consultoris formen part de les
Àrees Bàsiques de Salut, i la seva gestió i personal depenen
de l'Institut Català de la Salut. Amb el conveni es dona
suport a la cessió d'espais per l'atenció sanitària d'atenció
primària, i l'Ajuntament es fa càrrec de les despeses
corrents de funcionament i manteniment del centre tals com
electricitat, aigua, telèfon, calefacció, neteja etc. A canvi
l'Ajuntament pot rebre la compensació econòmica que consta a
la clàusula addicional. D'acord amb l'establert a la clàusula
desena aquest conveni serà prorrogable anualment amb una
durada màxima de 10 anys i es formalitzaran anualment les
clàusules addicionals a l'esmentat conveni. Aquest consultori
consta inscrit en el Registre de centres, serveis
i
establiments sanitaris de la Direcció General de Regulació,
Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut
amb el núm. E17052640.
Vist
que
al
respecte
el
Ple
municipal en sessió de data 6 de novembre de 2012 va aprovar
el conveni i la Clàusula Addicional Primera entre el Servei
Català de la Salut i l'Ajuntament de Figueres, en relació al
consultori local de Figueres ubicat al centre cívic de la
Marca de l'Ham, i que posteriorment
es va aprovar tant la
pròrroga de l'esmentat
conveni com la Clàusula Addicional
Segona pel que fa al període de l'1 de gener a 31 de desembre
de 2013. Igualment el Servei Català de la Salut va trametre
via telemàtica el 9 de gener de 2014 la Clàusula Addicional
Tercera relativa al consultori de la Marca de l'Ham,
establerta entre el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament
de Figueres, per la qual es fixava la contraprestació
econòmica i el sistema de pagament, amb un import màxim de
14.334,14€ i un import trimestral de 3.583,54€, com a suport
a les despeses de funcionament i manteniment del consultori
municipal per període de l'1 de gener
de 2014 a 31 de
desembre de 2014.
Així mateix va trametre una ADDENDA al
Conveni ja que de conformitat amb el Decret Llei 4/2014, de
22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per
adaptar els convenis, els acords i els instruments de
cooperació subscrits entre l'Administració de la Generalitat
de Catalunya i els ens locals de Catalunya a la disposició
addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local,
s'han d'adaptar els convenis afectats que portin aparellat
finançament mitjançant una addenda. Vist que el Servei Català
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de la Salut ha tramès via telemàtica el 22 de desembre de
2015 la Clàusula Addicional Quarta del conveni relatiu al
consultori de la Marca de l'Ham, establerta entre el Servei
Català de la Salut i l'Ajuntament de Figueres, per la qual es
fixa la contraprestació econòmica i el sistema de pagament,
amb un import màxim de 14.678,16€ que es farà efectiu en
pagaments fixos trimestrals, com a suport a les despeses
corrents de funcionament i manteniment del consultori
municipal per període de l'1 de gener de 2015 a 31 de
desembre de 2015 (electricitat, aigua, telèfon, calefacció,
neteja...)
Atès el que disposen el Reglament de patrimoni
dels ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni
de les Administracions Públiques, la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2
de abril, reguladora de les bases del règim local, el Reial
Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i
entitats locals i d'altres de caràcter econòmic, i la resta
de la normativa vigent, la Comissió Informativa General
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords
següents: 1.- Aprovar la pròrroga del conveni i la Clàusula
Addicional Quarta entre el Servei Català de la Salut i
l'Ajuntament de Figueres, en relació al consultori local de
Figueres ubicat al centre cívic de la Marca de l'Ham, a la
carretera Vella de Vilatenim, que s'adjunta (consultori local
Figueres 05401). 2.- Facultar l’Alcaldia presidència per a
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors. 3.- Donar trasllat d'aquest
acord a la interventora municipal de fons per si ha de
sollicitar la inscripció de la pròrroga del conveni en el
registre electrònic de convenis subscrits entre comunitats
autònomes i entitats locals, d'acord amb l'establert als
articles 55 i 56 del Reial decret llei número 17/2014, de 26
de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les
comunitats autònomes i entitats locals. 4.- Notificar aquest
acord a l'interessat, al tècnic de manteniment urbà i al
departament d'intervenció municipal.”
----8. Treball: S’aprova un conveni de col.laboració amb el
Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc d’experiència
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professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per
l’ocupació”. El senyor Toro Coll procedeix a la lectura del
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“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. 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). 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 sollicitud 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 collaboració entre el Servei d'Ocupació de
Catalunya, l'Ajuntament de Figueres i les empreses de la
zona. Atesa l'aprovació del programa per 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
7.200€
mitjà
c) Promoció de participació d'empreses
4.000€
e) Incentius a persones joves participants
24.000€
Quantia TOTAL de l'ajut
166.090€
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Atès que a partir de la resolució d’aprovació de la subvenció
es van crear les partides corresponents al Programa Joves per
l’Ocupació:
- 15 401 24102 13101 Personal temporal JPO-84-2015.
- 15 401 241032 16001 Assegurances socials JPO-84-2015.
- 15 401 24102 22699 Formació i promoció d'empreses JPO-842015.
- 15 401 24102 48000 Incentius joves per a l'ocupació JPO-842015.
Vist el dictamen aprovat pel Ple Municipal en la sessió del
dia 14 de gener de 2016 pel qual s'acceptà la subvenció
atorgada, vista la base 10.3 de l'Ordre EMO/251/2014 de 4
d’agost que preveu la signatura d’un conveni de collaboració
entre l’Ajuntament de Figueres i el Servei d’Ocupació de
Catalunya, i vist que el programa ja es va iniciar formalment
el dia 18 de desembre de 2015. Per tot aixó la Comissió
Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament de
Figueres l’adopció dels següents acords: 1r.- Aprovar el
conveni de collaboració entre l'Ajuntament de Figueres i el
Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del programa
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a
catalunya “joves per l’ocupació", per al desenvolupament del
programa durant aquest any 2016. 2n.- Autoritzar l'Alcaldia
Presidència a fi que realitzi els actes i gestions. que
calguin per a l'execució dels acords anteriors.”
----9. Personal: S’accepta la proposta presentada per la
comissió de designació d’un lloc de treball de director/a de
serveis urbans. La Presidència procedeix a la lectura del
dictamen següent:
“Assumpte. Designació d’una persona com a director de
serveis urbans en règim de personal directiu. Relació dels
fets. 1.- La comissió d'avaluació dels mèrits per a la
designació d’una persona com a director de serveis urbans,
una vegada conclosa la valoració dels mèrits d’acord amb les
bases aprovades pel Ple en sessió de data 3 de setembre de
2015, ha comunicat la designació del senyor Jordi Cabot
Duxans, ----------------, per la provisió d'un lloc de
director de serveis urbans, en règim de personal directiu.
2.- L’interessat ha presentat la documentació necessària per
poder procedir a la seva contractació, d'acord amb el
disposat a les bases de selecció. Fonaments jurídics. Les
bases reguladores del procés de designació de referència,
aprovades pel Ple en la seva sessió de 3 de setembre de 2015.
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2.- L'article 11 del Text refós de l'estatut bàsic de
l'empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, defineix el personal directiu de la següent
manera:
a.- És aquell que exerceix funcions directives
professionals a les administracions públiques, definides com
a tals en les normes específiques de cada Administració. b.La seva designació ha d'atendre principis de mèrit i
capacitat i a criteris d'idoneïtat, i es durà a terme
mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i
concurrència. c.- El personal directiu estarà subjecte a
avaluació d'acord amb els criteris d'eficàcia i eficiència,
responsabilitat per la seva gestió i control de resultats en
relació amb els objectius que els hagin estat fixats. d.- La
determinació de les condicions d'ocupació del personal
directiu no tindrà la consideració de matèria objecte de
negociació collectiva a l'efecte d'aquesta Llei. Quan el
personal directiu reuneixi la condició de personal laboral
estarà sotmès a la relació laboral de caràcter especial
d'alta direcció. Proposta de resolució: Per tot això, aquesta
Comissió Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament
de Figueres que adopti els següents acords: 1r.- Acceptar la
proposta presentada per la comissió de designació d’un lloc
de treball de director/a de serveis urbans. 2n.- Contractar
amb contracte especial d’alta direcció i amb les clàusules i
condicions aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data de 3 de
setembre de 2015 com a annex a les bases de selecció, el
senyor Jordi Cabot Duxans, determinant-se com a data d’inici
del contracte la data de signatura del contracte. 3r.Notificar-ho a les persones interessades i procedir a la
publicació de la contractació al Butlletí Oficial de la
Província.” Prossegueix amb l'ús de la paraula la Presidència
que diu que a l'explicació que ha fet en un punt anterior ja
s'ha explicat la filosofia d'aquests càrrecs directius i la
seva justificació; que, en aquest cas, ja s'ha culminat el
procés de selecció d'acord amb les bases que es van aprovar;
que ha sortit com a primer classificat Jordi Cabot Duxans;
que ha quedat el primer per la sema dels mèrits; que el
director de serveis urbans serà l'encarregat de dirigir tota
l'àrea nova que es vol implantar i que tot allò que afecta
l'espai públic i l'habitat urbà serà dirigir per aquesta
àrea, tant des de la direcció a nivell intern del que és el
servei de recollida d'escombraries i neteja diària de parcs i
jardins, com també el servei que ve prestat per les empreses
municipals d'abastament d'aigua i sanejament.
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Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu
que el seu vot serà negatiu en consonància amb el que ha
estat votant als últims plens.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Pérez
Máquez que diu que Ciutadans farà un vot en contra pel motiu
que ja han comentat abans.
Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que
votaran en contra d'aquesta contractació en la línia del que
ja han anat votant i del que han votat avui mateix; que no
només és pels sous i pel perfil, sinó perquè consideren que
aquesta plaça i les de la resta de l'equip directiu podrien
ser assumides per altres membres de la casa i que consideren
que no és necessari el format i el model que planteja el
govern.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo
Delestal que diu que no hi donarà suport tal ja ho ha dit al
principi; que creu que l'alt directiu que s'ha proposat abans
podria fer les dues tasques perquè hi haurà una persona de
serveis urbans que no ha acabat d'entendre la tasca que farà;
que no sap ben bé quina serà específicament la tasca
d'aquesta persona; que hi ha un regidor a mitja dedicació que
també és de serveis urbans; que li sembla que un alt directiu
podria haver compaginar les dues feines i que s'haguessin
estalviat aquest sou; que s'ha tardat molt de temps a
convocar la plaça i que, per tant, no creu que sigui tan
necessari; que ja sap que tot té el seu procediment i que no
és fàcil, però que pràcticament començarà a treballar quan ja
portaran un any; que potser no és tan necessari i que
sobreentén que aquesta persona deixarà automàticament la
gerència d'Ecoserveis.
Seguidament, intervé el senyor Giró Ribas que diu que el
seu grup municipal farà un vot contrari malgrat que el mes de
setembre estaven d'acord que aquest càrrec directiu potser
era el més necessari dels tres alts càrrecs que el govern va
proposar; que inclús van manifestar que voldrien que si es
pogués es proveís una plaça de personal funcionari amb el
perfil d'enginyer; que donaven molta importància a la figura
de l'enginyer i que, per això, hi van votar a favor el mes de
setembre, però que ara, valorat l'expedient, han vist que el
senyor Jordi Cabot és una persona molt formada i que té una
experiència professional important, inclús amb empreses
municipals a la ciutat, però que és llicenciat en Medi
Ambient; que no compleix el requisit d'enginyer que ells
demanaven; que és una llicenciatura en Medi Ambient i no una
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Enginyeria i que, per tant, el seu vot serà contrari en vista
del perfil que té aquest candidat que ha estat escollit.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que li sembla que el govern ja ha
justificat sobradament la creació del personal i de la
figura; que aquesta persona no només ha estat gerent d'una
empresa de serveis a Figueres, sinó que també ha estat
funcionari de l'Ajuntament de Roses; que ha estat gerent
d'empreses municipals a altres ajuntaments de diferent
significació política; que creu que queda prou justificada la
seva solvència professional i que, de fet, aquest és el motiu
pel qual la puntuació i la distància és molt gran en relació
a les persones que s'han presentat a la selecció; que el
perfil professional creu que és molt i molt adequat; que s'ha
que s'ha justificat amb uns mèrits absolutament objectius
que estan totalment enfocats a la direcció de serveis urbans
en l'àmbit dels serveis públics municipals; que quan ha
parlat de la plaça de director d'urbanisme ja ha dit que no
era important la formació acadèmica de si era arquitecte,
advocat o metge, sinó que el que interessa són uns
coneixements professionals molt amplis en la direcció de
serveis urbans; que, en aquest cas, és llicenciat en Medi
Ambient, però que entén que és una de les formacions
acadèmiques que encaixa perfectament amb una àrea que
consistirà en dirigir els serveis de medi ambient, de
recollida d'escombraries, d'enllumenat públic i tot allò que
afecta l'espai urbà i la qualitat urbana; que només queda que
el temps demostri el salt qualitatiu que es podrà fer amb
l'organització del servei; que és una àrea que implica
brigada municipal i que implicarà ambientalistes, enginyers i
tot el personal que està en plantilla de l'Ajuntament; que té
un impacte molt fort a la ciutat perquè és tot allò que passa
a l'espai públic en relació a la prestació de serveis
municipals; que només queda esperar que el temps demostri que
la creació d'aquest lloc ha estat encertada i que la persona
ha estat la correcta; que, ara per ara, no pot dir res més,
ja que serà el temps el que demostrarà el salt qualitatiu en
la prestació d'aquests serveis i en una direcció que no
exclou que hi sigui el personal de plantilla, sinó que, al
contrari, ja que en l'aprovació definitiva dels pressupostos
es podrà veure que la plantilla municipal del personal de
l'ajuntament també creix, i molt, amb la creació de llocs de
funcionari o de personal laboral; que, en concret, creixerà
amb disset llocs entre tot el personal de l'Ajuntament i que,
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per tant, entén que és absolutament proporcional la creació
d'aquests directius en relació a la creació de personal
funcionari,però que espera que el temps ho pugui demostrar.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Giró Ribas que
diu que, en cap cas, dubten de la vàlua del senyor Cabot; que
no estan parlant de persones, sinó que estan parlant de
perfils; que l'alcaldessa ha explicat que es tracta
d'intervenció a la via pública, d'enllumenat i de tota una
sèrie de feines que creuen que un enginyer, per la seva
formació, podria aportar més al seu lloc de treball i que
aquesta figura seria molt important per l'estructura de
personal i de funcionament que té l'ajuntament.
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
Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol
Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Casas Honrado i
Barrenechea
Montero;
en
contra
els
nou
membres
de
l'Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró
Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, Olmedo Delestal,
Amelló Montiu, Pérez Márquez i Monfort Peligero; i abstenirse el senyor Borrego Torres.
Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que
Ciutadans no quiere participar en la votación ni en el debate
del punto número 10 del orden del día; que entienden que este
punto, ni tan siquiera, se tendría que traer a una
institución municipal porque no es el sitio para debatir
estos temas; que también recuerdan que la resolución está
suspendida por el Tribunal Constitucional; que se ha
solicitado también un informe jurídico al secretario que está
en posesión de todos y que todos saben lo que pone en ese
informe jurídico.
---- A continuació, a les dinou hores i cinquanta-vuit
minuts, prèviament autoritzats per la Presidència, s'absenten
de la sessió els senyors Amelló Montiu i Pérez Márquez.
----10. Protocol: S’aprova el suport a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya. La Presidència procedeix a la lectura
del dictamen següent:
“En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia
3 de desembre de 2015 es va presentar una moció de suport a
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la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya que no va ser
declarada urgent. La moció diu literalment el següent: “Moció
de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. El
passat dia 9 de novembre de 2015 el Ple del Parlament de
Catalunya va aprovar la resolució
1/XI que manifesta el
següent: Resolució . Primer.- El Parlament de Catalunya
constata que el mandat democràtic obtingut a les passades
eleccions del 27 de setembre de 2015 es basa en una majoria
en escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu
que Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia
majoria sobiranista en vots i escons que aposta per
l’obertura d’un procés constituent no subordinat. Segon.- El
Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés
de creació d’un estat català independent en forma de
república.
Tercer.- El Parlament de Catalunya proclama
l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu,
obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la
futura constitució catalana.
Quart.- El Parlament de
Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per a fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè.- El Parlament de Catalunya considera pertinent
iniciar en el termini de trenta dies la tramitació de les
lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda
pública. Sisè.- El Parlament de Catalunya, com a dipositari
de la sobirania i com a expressió del poder constituent,
reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les
decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en
particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat
de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny
del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat
prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè.- El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures
necessàries per a obrir aquest procés de desconnexió de
l’Estat
espanyol,
d’una
manera
democràtica,
massiva,
sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la
ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació
oberta, activa i integradora.
Vuitè.- El Parlament de
Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i
democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin
resultar afectats per decisions de les institucions de
l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta
resolució.
Novè.- El Parlament de Catalunya declara la
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voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el
mandat democràtic de creació d’un estat català independent en
forma de república, i acorda posar-ho en coneixement de
l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la
comunitat internacional. Annex.- Mesures que haurà d’aplicar
el futur govern destinades a blindar drets fonamentals
afectats per decisions de les institucions de l’Estat
espanyol. 1. Pobresa energètica.- Per tal de garantir que cap
persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015,
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als
subministraments
bàsics
d’aigua
potable,
de
gas
i
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació
de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi
privada de l’accés a un habitatge digne, el futur govern ha
de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula
la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir
que en processos de desnonament de l’habitatge habitual que
afectin persones i unitats familiars en situació de risc
d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu
el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les
persones i unitats familiars afectades. Així mateix, de forma
urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la
dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de
funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i
socials i per a altres casos de necessitats especials en
l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 3.
Sanitat.- En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur
govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció sanitària
pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la
Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya.
Cap persona no en pot quedar exclosa per raons d’origen,
tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del
Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o
no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure
privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
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D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no
es poden dur a terme nous concursos per a la gestió de
centres d’atenció primària. 4. Educació.- El Parlament de
Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013,
del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa,
recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En
aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta
matèria, contraris al model educatiu català determinat per la
Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos
obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar
en la seva actuació en matèria d’educació per la plena
vigència i el respecte de les competències establertes en
favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els
consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. 5.
Garantia de les llibertats públiques.- El Parlament de
Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra alguns articles de la Llei orgànica 4/2015, de
protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a
tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació,
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei
orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per
textos internacionals com la Declaració universal dels drets
humans o el Conveni europeu dels drets humans i per la
jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar
en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la
plena vigència i el respecte dels drets fonamentals
esmentats. 6. Administracions locals.- Amb l’afany de
garantir les plenes competències de les administracions
locals catalanes en servei de l’interès general, el futur
govern ha de proporcionar-los les eines de suport necessàries
per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat
27/2013,
del
27
de
desembre,
de
racionalització
i
sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de
resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera,
dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució
espanyola, relatius a la limitació de competències als ens
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locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de
la priorització de l’activitat econòmica privada. 7.
Refugiats.- A fi de poder donar resposta a la greu situació
humanitària que viuen els refugiats, el futur govern ha de
generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de
donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades,
més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel
Govern espanyol. 8. Dret a l’avortament.- En matèria de dret
a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que
estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc
social i gestió del deute.- Per tal d’alliberar recursos per
a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern
ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que
permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la
despesa. Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la
renegociació de tots els finançaments estructurats, separant
els
pagaments
que
compensen
un
servei
(inversió
i
manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu
respecte als tipus d’interès i a les taxes d’inflació
actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes
estructurats, transformant l’amortització de les inversions
en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant
el cost excessiu del capital. Aquesta transformació, que ha
de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es
pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha
d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes
pressupostaris
de
despesa
que
permeti
avaluar-ne
i
contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la
despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de
xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes
han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per
tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i
compromís, el futur govern ha de crear un grup de treball
obert als grups parlamentaris. Així mateix, el futur govern
ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables
de la banca resident per a estudiar la possibilitat de
renegociació del pagament dels interessos amb finalitats
socials. Per aquest motiu els grups municipals de Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) i Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC), proposen al ple de l’ajuntament de Figueres l’adopció
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dels següents acords: PRIMER.- Manifestar el ple suport i
l’adhesió de l’ajuntament de Figueres a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya.
SEGON.-Trametre aquest acord a la
presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de
Municipis
per
la
Independència
(AMI).”
La
Comissió
Informativa General en sessió ordinària de 14 de desembre de
2016 va proposar al ple no aprovar la moció anteriorment
transcrita. El Grup Polític Municipal de Convergència i Unió
ha manifestat la seva voluntat de sumar-se a la presentació
de la moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de
Catalunya. El Tribunal Constitucional mitjançant la sentència
de 2 de desembre de 2015 ha declarat inconstitucional la
resolució del Parlament de Catalunya 1/XI que ha estat
transcrita. Per tant, està mancada d’efectes. Es voluntat de
l’Ajuntament de Figueres donar suport simbòlic a la voluntat
del Parlament esmentada en la referida resolució. Es
considera pertinent que la Comissió Informativa General
dictamini de nou respecte a la moció de suport a la resolució
1/XI del Parlament de Catalunya. Per tot això, la Comissió
Informativa General proposa que s’adoptin els acords
següents:
1r.- Aprovar el suport a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya transcrita més amunt. 2n.- Autoritzar
a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i
gestions com calguin per a l’execució de l'acord anterior.”
Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu
que no pot negar que el text d'aquesta resolució diu algunes
coses que sonen molt bé i que segurament molts d'aquí hi
podrien estar d'acord, inclús gent que no és partidària de la
independència de Catalunya, però que no hi pot estar gens
d'acord pel fet que determina el tipus de desconnexió que ha
de tenir Catalunya de l'estat espanyol; que la resolució
parteix d'una anàlisi dels resultats electorals del 27 de
setembre una mica esbiaixat; que creu que una majoria de 72
diputats no està legitimada per fer aquest tipus de
declaració ni per donar via a la desconnexió de l'estat
espanyol; que també creu que es cau en l'error de no seguir
els consells del consell assessor per a la transició nacional
perquè alguns dels documents que havien sortit d'aquest
organisme desaconsellava el tipus de desconnexió que proposa
aquesta resolució; que, finalment, pensa que aquesta
desconnexió de l'estat, d'una manera o altra sempre ha
d'acabar passant per un referèndum que acabi donant
38

legitimitat democràtica a aquest fet; que li agradaria molt
votar que no a aquesta resolució de la forma com està
plantejada, però que també és veritat que no es pot obviar
que l'actitud de l'estat espanyol respecte aquest tema és una
actitud totalment fatxenda i antidemocràtica que obvia el
sentiment de gran part de la població catalana i que aquest
és el fet que el farà abstenir-se; que és actitud que durant
el últims anys no ha fet més que crear més i més
independentistes; que és una actitud que no fa més que donar
raons per a donar suport a aquesta resolució a tots els
sectors que creuen en una democràcia pura i dura i que creuen
que qualsevol desconnexió entre un país i un altre ha de
passar per la votació i per les urnes i que amb totes les
ganes hagués votat que no a aquesta resolució perquè creu que
no és la via per aconseguir els objectius que s'estan
cercant, però que el seu vot serà una abstenció perquè
serveixi com a cop d'atenció a l'estat espanyol.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez
Dipp que diu que des de la Candidatura d'Unitat Popular hi
donaran total suport que com ja ho van fer el mes de desembre
que és quan els hagués agradat aprovar aquest suport a la
resolució del Parlament de Catalunya; que va ser un moment en
què el Tribunal Constitucional ja va començar a investigar i
a posar problemes a ajuntaments, tant de comarques gironines
com d'altres punts del país; que vol remarcar que els hagués
agradat molt poder-hi donar suport en aquell moment, però que
tanmateix també els agrada fer-ho ara amb el suport de les
forces unionistes que es troben en aquest ajuntament; que
celebren que finalment es pugui aprovar perquè es van trobar
amb el vot contrari de Convergència i Unió i havent-ho de
portar després a una Comissió Informativa, però que els
agradaria que en aquestes qüestions, en el context que es
troba el país i en el procés que viuen puguin accelerar i
treballar conjuntament malgrat el que hagi passat; que també
vol afegir que la Candidatura d'Unitat Popular no aprova ni
dóna un suport simbòlic, sinó que dóna tot el suport i tota
la vigència a aquesta resolució perquè entenen que el
Tribunal Constitucional està totalment mancat de legitimitat
i que, per tant, aquesta resolució no és que estigui vigent,
sinó que el Parlament de Catalunya ja té les comissions per
desplegar la tramitació de les lleis de procés constituent,
seguretat social i hisenda pública que neixen d'aquesta
declaració; que en cap cas és simbòlica, sinó que és un
suport ple; que és un suport també a les entitats
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sobiranistes que aquests dies han estat també investigades
pel seu paper en l'aprovació de mocions als ens municipals
com són l'Assembla Nacional Catalunya, l'Associació de
Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de
Municipis;
que
consideren
que
aquesta
simbologia
se
l'haguessin pogut estalviar; que, tanmateix, cal recordar que
el papers dels ajuntaments serà important els mesos que venen
per acabar esdevenint una república catalana i sobirana; que
compten que tindran el suport i que podran actuar
conjuntament en tot el procediment d'aquest procés que ja fa
temps que s'ha engegat i que va avançant a bon ritme.
Seguidament, intervé que diu que la senyora Olmedo
Delestal que diu que el grup popular no hi donarà suport.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus
que diu que comparteix al cent per cent l'exposició que han
fet els companys de la Candidatura d'Unitat Popular; que
celebren que aquesta moció torni al ple i que li puguin donar
suport; que és evident la posició d'Esquerra Republicana que
és un partit amb més de 85 anys d'història que sempre ha
defensat el mateix; que, per tant, el seu vot serà un sí
rotund a un procés constituent de tots i de totes, a una
república de tots i per a tots, i un sí a la República
Catalana i que li agradaria acabar amb una frase que va dir
el seu President en aquests moments que es que: “No són
èpoques per a covards ni temerosos, no són èpoques per
refugiar-se
en
la
confortabilitat.
Cal
assumir
responsabilitats”.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que s'han plantejat les posicions de cada grup; que dins de
Convergència i Unió es dóna llibertat de vot perquè hi ha
membres d'Unió i membres de Convergència.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll
que diu que en algun lloc posa que aquest dictamen s'ha
presentat per part del grup municipal de Convergència i Unió,
però que no és així perquè no s'ha presentat per part del
grup d'Unió.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que s'hauria de presentar una esmena en el sentit de canviar
el text de l'última plana de la moció que diu que "El grup
polític municipal de Convergència i Unió han manifestat la
seva voluntat de sumar-se a la presentació de la moció" per
l'expressió "Els membres de Convergència Democràtica de
Catalunya del grup municipal de Convergència i Unió han
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manifestat la seva voluntat de sumar-se a la presentació de
la moció".
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat,
l'esmena presentada per la Presidència.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que
diu que des d'Unió Democràtica es defensa la plena sobirania
de Catalunya, però diferint clarament amb els mètodes que
s'estan utilitzant. A continuació, el senyor Toro Coll
procedeix a la lectura de la intervenció següent: "Unió
Democràtica de Catalunya manifesta el seu vot en contra a les
mocions presentades en els Plens Municipals, dels Consells
Comarcals o Diputacions en el que és recolza la Resolució
1/XI del Parlament de Catalunya, aprovada en sessió del dia 9
de novembre de 2015 d'acord amb els següents arguments: La
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya contempla en segon
punt, l’inici del procés de creació d’un estat català
independent en forma de república i en aquest sentit entenem
que això significa acceptar que s’iniciï la declaració
unilateral d’Independència de Catalunya, que això contradiu
el full de ruta d’Unió Democràtica de Catalunya assumit
després de la consulta interna del 14J. Unió aposta pel
diàleg entre el Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat,
per tal de dur a terme un referèndum pactat amb l’Estat
Espanyol, per decidir de forma democràtica i legítima als
ulls de tothom, quin és el futur polític que desitgen tots
els Catalans. Aquesta resolució afirma en el seu punt primer,
que compta amb una majoria de vots i d’escons, però és obvi
que no compta amb una majoria absoluta dels vots dels
electors del 27 de setembre. Aquest fet contradiu un dels
principis que varem marcar en el nostre full de ruta votat el
passat 14 de juny. La nostra proposta passa perquè les
decisions es prenguin de forma netament democràtica, fent que
cadascuna d’elles gaudeixi de la majoria de vots de la
ciutadania. Unió és un partit inequívocament europeista i
sempre ha defensat que no farà res que pugui deixar a
Catalunya al marge de la Unió Europea, així restava també en
el seu compromís de full de ruta que va aprovar el 14 de
juny, pel qual es descarta qualsevol escenari que pugui
situar Catalunya fora de la Unió Europea, quelcom que és
contrari a aquesta resolució del Parlament de Catalunya. La
resolució del Parlament de Catalunya contradiu l'aposta
d'Unió de garantir en tot moment la seguretat jurídica, sense
dur a terme una declaració unilateral d’independència i un
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procés constituent al marge de la legalitat. La resolució
aboca a tots els Catalans en el punt sisè a la desobediència
de la legalitat vigent, afirmant que el Parlament no es
supeditarà a les decisions de les institucions de l’Estat
Espanyol i en particular del Tribunal Constitucional,
atemptant així contra els principis legals i democràtics que
conformen el nostre Estat de dret i l’Estat del benestar que
des de Convergència i Unió (CiU) hem ajudat a construir. En
definitiva, contra les regles del joc que legítimament i
democràticament ens hem donat entre tots. Finalment, la
resolució pretén iniciar la tramitació de les lleis de procés
constituent, de seguretat social i d’hisenda pública, quelcom
que suposa deixar a tots els ciutadans en mig d’una forta
inseguretat jurídica que va en contra del que defensa Unió
Democràtica de Catalunya en seu full de ruta. És per totes
aquestes raons que considerem que la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya contradiu tots i cadascun dels punts
de la pregunta que vam realitzar a la militància d’Unió
Democràtica de Catalunya el passat 14 de juny, per marcar el
nostre full de ruta per continuar amb el procés des del
catalanisme integrador i d’acord amb els següents criteris: Sobirania: "Sense renunciar ni posar límits a l'aspiració de
plena sobirania per a Catalunya". - Diàleg: "Gestionant el
procés des del diàleg entre el govern de Catalunya i el de
l'Estat. Un diàleg sense renúncies prèvies i amb voluntat de
persistència, com a millor garantia de guanyar complicitats
al si de la Unió Europea". - Seguretat jurídica: "Garantint
en tot moment la seguretat jurídica, excloent una eventual
declaració unilateral d'independència com l'obertura d'un
procés constituent al marge de la legalitat". - Europa:
"Descartant qualsevol escenari que pugui situar Catalunya
fora de la Unió Europea". - Cohesió: "Vetllant, en tot
moment, per la cohesió social i territorial de la nostra
nació". Per aquestes raons, no podem ni abstenir-nos, ni
menys encara votar-hi a favor, sinó que Unió ha de votar en
contra de les mocions de suport a la les Resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya, aprovada en sessió del dia 9 de
novembre de 2015."
A continuació, el Ple de l'Ajuntament adopta l'acord
següent:
“En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia
3 de desembre de 2015 es va presentar una moció de suport a
la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya que no va ser
declarada urgent. La moció diu literalment el següent: “Moció
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de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. El
passat dia 9 de novembre de 2015 el Ple del Parlament de
Catalunya va aprovar la resolució
1/XI que manifesta el
següent: Resolució . Primer.- El Parlament de Catalunya
constata que el mandat democràtic obtingut a les passades
eleccions del 27 de setembre de 2015 es basa en una majoria
en escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu
que Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia
majoria sobiranista en vots i escons que aposta per
l’obertura d’un procés constituent no subordinat. Segon.- El
Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés
de creació d’un estat català independent en forma de
república.
Tercer.- El Parlament de Catalunya proclama
l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu,
obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la
futura constitució catalana. Quart.- El Parlament de
Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per a fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè.- El Parlament de Catalunya considera pertinent
iniciar en el termini de trenta dies la tramitació de les
lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda
pública. Sisè.- El Parlament de Catalunya, com a dipositari
de la sobirania i com a expressió del poder constituent,
reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les
decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en
particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat
de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny
del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat
prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè.- El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures
necessàries per a obrir aquest procés de desconnexió de
l’Estat
espanyol,
d’una
manera
democràtica,
massiva,
sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la
ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació
oberta, activa i integradora. Vuitè.- El Parlament de
Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i
democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin
resultar afectats per decisions de les institucions de
l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta
resolució.
Novè.- El Parlament de Catalunya declara la
voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el
mandat democràtic de creació d’un estat català independent en
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forma de república, i acorda posar-ho en coneixement de
l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la
comunitat internacional. Annex.- Mesures que haurà d’aplicar
el futur govern destinades a blindar drets fonamentals
afectats per decisions de les institucions de l’Estat
espanyol. 1. Pobresa energètica.- Per tal de garantir que cap
persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015,
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als
subministraments
bàsics
d’aigua
potable,
de
gas
i
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació
de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi
privada de l’accés a un habitatge digne, el futur govern ha
de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula
la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir
que en processos de desnonament de l’habitatge habitual que
afectin persones i unitats familiars en situació de risc
d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu
el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les
persones i unitats familiars afectades. Així mateix, de forma
urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la
dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de
funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i
socials i per a altres casos de necessitats especials en
l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 3.
Sanitat.- En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur
govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció sanitària
pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la
Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya.
Cap persona no en pot quedar exclosa per raons d’origen,
tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del
Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o
no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure
privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no
es poden dur a terme nous concursos per a la gestió de
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centres d’atenció primària. 4. Educació.- El Parlament de
Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013,
del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa,
recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En
aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta
matèria, contraris al model educatiu català determinat per la
Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos
obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar
en la seva actuació en matèria d’educació per la plena
vigència i el respecte de les competències establertes en
favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els
consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. 5.
Garantia de les llibertats públiques.- El Parlament de
Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra alguns articles de la Llei orgànica 4/2015, de
protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a
tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació,
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei
orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per
textos internacionals com la Declaració universal dels drets
humans o el Conveni europeu dels drets humans i per la
jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar
en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la
plena vigència i el respecte dels drets fonamentals
esmentats. 6. Administracions locals.- Amb l’afany de
garantir les plenes competències de les administracions
locals catalanes en servei de l’interès general, el futur
govern ha de proporcionar-los les eines de suport necessàries
per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat
27/2013,
del
27
de
desembre,
de
racionalització
i
sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de
resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera,
dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució
espanyola, relatius a la limitació de competències als ens
locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de
la priorització de l’activitat econòmica privada. 7.
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Refugiats.- A fi de poder donar resposta a la greu situació
humanitària que viuen els refugiats, el futur govern ha de
generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de
donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades,
més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel
Govern espanyol. 8. Dret a l’avortament.- En matèria de dret
a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que
estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc
social i gestió del deute.- Per tal d’alliberar recursos per
a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern
ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que
permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la
despesa. Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la
renegociació de tots els finançaments estructurats, separant
els
pagaments
que
compensen
un
servei
(inversió
i
manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu
respecte als tipus d’interès i a les taxes d’inflació
actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes
estructurats, transformant l’amortització de les inversions
en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant
el cost excessiu del capital. Aquesta transformació, que ha
de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es
pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha
d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes
pressupostaris
de
despesa
que
permeti
avaluar-ne
i
contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la
despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de
xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes
han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per
tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i
compromís, el futur govern ha de crear un grup de treball
obert als grups parlamentaris. Així mateix, el futur govern
ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables
de la banca resident per a estudiar la possibilitat de
renegociació del pagament dels interessos amb finalitats
socials. Per aquest motiu els grups municipals de Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) i Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC), proposen al ple de l’ajuntament de Figueres l’adopció
dels següents acords: PRIMER.- Manifestar el ple suport i
l’adhesió de l’ajuntament de Figueres a la resolució 1/XI del
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Parlament de Catalunya.
SEGON.-Trametre aquest acord a la
presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de
Municipis
per
la
Independència
(AMI).”
La
Comissió
Informativa General en sessió ordinària de 14 de desembre de
2016 va proposar al ple no aprovar la moció anteriorment
transcrita. Els membres de Convergència Democràtica de
Catalunya del grup municipal de Convergència i Unió han
manifestat la seva voluntat de sumar-se a la presentació de
la moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de
Catalunya. El Tribunal Constitucional mitjançant la sentència
de 2 de desembre de 2015 ha declarat inconstitucional la
resolució del Parlament de Catalunya 1/XI que ha estat
transcrita. Per tant, està mancada d’efectes. Es voluntat de
l’Ajuntament de Figueres donar suport simbòlic a la voluntat
del Parlament esmentada en la referida resolució. Es
considera pertinent que la Comissió Informativa General
dictamini de nou respecte a la moció de suport a la resolució
1/XI del Parlament de Catalunya. Per tot això, el Ple de
l'Ajuntament acorda: 1r.- Aprovar el suport a la resolució
1/XI del Parlament de Catalunya transcrita més amunt. 2n.Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants
actes i gestions com calguin per a l’execució de l'acord
anterior.” en votar-hi a favor els onze membres de
l’Ajuntament següents: Felip Torres, Cruanyes Zafra, Masquef
Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Casas Honrado, Lladó Saus,
Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp i Armengol
Subirós; en contra els sis membres de l'Ajuntament següents:
Casellas Borrell, Toro Coll, Martínez Puig, Barrenechea
Montero, Olmedo Delestal i Borrego Torres; i abstenir-se el
senyor Monfort Peligero.
---- Seguidament, a les vint hores i vint-i-vuit minuts,
compareixen els senyors Amelló Montiu i Pérez Márquez que es
reincorporen a la sessió.
----11. Assumptes urgents: A l’apartat d’assumptes urgents es
produeixen les intervencions següents:
----Obres públiques: Es manifesta el rebuig a l'aprovació
definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. La
senyora Lladó Saus procedeix a la lectura de la moció
següent:
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"Agnès Lladó Saus, regidor de l’Ajuntament de Figueres,
en representació del Grup Municipal ERC-MES, presenta per al
proper Ple d’aquest Ajuntament la següent: Moció de suport a
les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la
conca de l'Ebre. El Consell de Ministres espanyol, el 8 de
gener de 2016, va aprovar dos decrets que inclouen un total
de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021)
entre els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut
el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega
el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País
Valencià). Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla
de Conca de l’Ebre, ni la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
ni el Govern espanyol han tingut en compte les allegacions
que diverses associacions, entitats, partits i institucions
van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu
amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat
del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les
activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres, i aqüicultius
que s’hi desenvolupen.
El 25 de juny de 2015, la Comissió
per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava amb el
vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de
cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres
propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits.
Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el
cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871
hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732
hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més,
s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat
per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals.
Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia la
subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat
pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en
forma d’allegacions per la Generalitat de Catalunya perquè
s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre,
però no va ser atesa. En canvi, el cabal del riu fixat per al
nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense diferenciar
anys secs o humits) és a dir,
5.000 hm3/anuals menys, que
els proposats per la Comissió per la Sostenibilitat de les
Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà
un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats
pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional.
Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals
ecològics en el cent per cent de les masses d'aigua, el de
l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les
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masses de l'aigua. Aquest Pla fixa un repartiment del cabal
del riu, que augmenta les concessions de nous regadius en
450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els
plans de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria
d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56
noves infraestructures de regulació (embassaments). La
Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla
de conca, va presentar més de 4.030 allegacions particulars
basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea al
Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va
constatar que mancava molta informació als diversos plans de
conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i
va requerir al Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió
va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el
contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar
32 discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la
queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de
conca per al futur socioeconòmic i mediambiental del tram
final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus pobles, el
Grup municipal d’Esquerra de Figueres proposa al Ple
l’adopció dels següents: ACORDS. 1. Manifestar al Govern de
l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de Figueres a
l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de
l’Ebre que va tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8
de gener de 2016. 2. Donar suport a les accions, iniciatives
i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla
hidrològic de la conca de l’Ebre. 3.
Donar suport a les
accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com
altres institucions i entitats socials, presentin davant la
Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i
internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics
aprovats per la Comissió per la Sosteniblitat de les Terres
de l’Ebre. 4. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea
que vetlli per l’adequació i el compliment del Pla Hidrològic
de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus i
Hàbitats. 5. Comunicar aquest acord al president de la
Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la
conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als
grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern
espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la
Plataforma en Defensa de l’Ebre". Prossegueix amb l'ús de la
paraula la senyora Lladó Saus que diu que la presentació
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d'aquesta moció és degut a l'aprovació, per part del govern
espanyol en funcions, del Pla Hidrològic que per al grup
d'Esquerra Republicana més que un Pla Hidrològic és un pla
ideològic i que creu que és urgent per a donar suport a les
Terres de l'Ebre i a la manifestació que hi haurà aquest
diumenge a Amposta.
Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu
que el seu vot serà un vot favorable a l'aprovació d'aquesta
moció; que entén que és un tema molt important que revifa
velles ferides que en principi semblava que ja estaven
curades, però que no és així, ja que tornen allà mateix; que
quan es va presentar aquesta moció al Consell Comarcal des
del grup d'Entesa van voler incorporar una llarga esmena que
el que venia a fer era una mica detonar que el govern de la
Generalitat amb una mà assenyala les decisions en matèria de
gestió de l'aigua que pren el govern espanyol, però que amb
l'altra mà no manté els compromisos adquirits a Catalunya pel
que fa al manteniment del cabal ecològic del Ter i de la
Muga, però que, a més a més, no només això, sinó que continua
defensant
una
obra
de
transvasament
que
també
està
desaconsellada com és el transvasament del riu Roine; que
sembla que el que és dolent per l'Ebre no ho és pel Roine,
però que el seu grup creu que sí; que no incorporarà aquesta
esmena que va proposar al Consell Comarcal perquè és una
esmena llarga; que ho ha parlat amb diferents partits
polítics i que han cregut convenient que formés part d'una
moció a part, però que vol fer notar que la política de
gestió de l'aigua del govern de la Generalitat dels últims
anys ha estat una política pèssima que ha incomplert tots els
acords que s'havien pres en aquesta matèria; que dóna suport
a les mobilitzacions i a la moció i que espera que aquesta
proposta de Plan Hidrológico no tiri endavant de cap de les
maneres.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló
Montiu que diu que en este punto se van a abstener como han
hecho en otras partes como en el Consell Comarcal; que están
de acuerdo en utilizar todas la herramientas para asegurar
que se cumplan las directivas europeas como pueden ser la
directiva Marco del Agua o la de las Aves y Hábitat; que
también ayudarán y promoverán siempre que la Comisión Europea
realice las actividades de control necesarias para el
cumplimiento de estas directivas y todas estas directrices;
que hasta ahí están totalmente de acuerdo; que algunas partes
de la moción van en ese sentido y que a esa parte podrían
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apoyarla; que también es cierto que los planes hidrológicos
incluyen actuaciones de conservación, de protección, de
depuración y regeneración de las aguas y que por lo tanto es
necesario ponerse a trabajar des del primer momento; que es
cierto que se necesita garantizar que se evalúe el estado de
todas las masas de agua y que en esta parte están de acuerdo,
pero que no pueden apoyarla porque el Plan Hidrológico ha
superado todos los trámites legales; que consideran que ha
obtenido un gran consenso; que no hay que olvidar que ha
obtenido 76 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones y
que ahí están representadas comunidades autónomas, el Estado,
también los ayuntamientos, los organismos de las cuencas y
organizaciones profesionales y económicas; que a pesar de que
comparten muchas cosas de las que dice la moción no van a
rechazar el plan ni tampoco van a mostrar su apoyo a las
plataformas que lo rechazan; que sí que están de acuerdo en
muchos puntos de la moción y que, por lo tanto, en este punto
se abstendrán.
Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que
des de la Candidatura d'Unitat Popular donarà tot el suport a
la moció presentada per Esquerra Republicana; que hi donaran
el suport perquè consideren que és avui que tenen
l'oportunitat de donar aquest suport perquè diumenge l'Ebre
serà un clam contra aquest Pla Hidrològic; que no cal
esperar; que el suport de la Candidatura d'Unitat Popular és
total, però que sí que li agradaria també fer algun petit
matís; que moltes vegades es tendeix a dir que tots els mals
vénen de Madrid, però que, en aquest cas, no tots els mals
vénen de Madrid, sinó que també vénen del govern de la
Generalitat; que el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre és
el principal greuge que patirà o que pateix a dia d'avui
l'Ebre, però que cal esmentar que en aquestes hectàrees de
regadiu que s'esmenta a la moció és la Generalitat de
Catalunya la que està impulsant 150.000 hectàrees de regadiu
a la zona de Lleida transformant conreus de secà a regadiu;
que la pròpia plataforma en defensa de l'Ebre apunta que
aquesta transformació de conreus i la reserva de cabal de
l'Ebre dificulta arribar el cabal ecològic necessari; que no
se'n pot estar de dir-ho perquè a vegades, no només cal mirar
cap a Madrid, sinó que cal mirar més a prop per veure quines
són les polítiques que s'hi apliquen; que des de la
Candidatura d'Unitat Popular també els hagués agradat
incorporar una referència al nou Pla de conques internes
impulsat pel govern de la Generalitat, però que finalment li
51

sembla bé que no s'incorpori aquesta proposta perquè potser
ara no és el moment de parlar sobre el que està passant aquí
a l'Empordà amb els rius, ja les manifestacions de rebuig al
Pla Hidrològic de Conques de l'Ebres és aquest cap de
setmana; que tanmateix la Candidatura d'Unitat Popular es
compromet a treballar amb la resta de grups municipals; que
espera que la paraula a parlar i poder mostrar un rebuig cap
a aquest Pla de Conques sigui ferma; que no es pot obviar que
a la comarca hi ha la Muga que està patint una amenaça
semblant i que en alguns trams és molt pitjor que el que està
passant a l'Ebre; que el nou Pla de Conques Internes aprovat
inicialment per la Generalitat, el mes de setembre passat,
impacta greument en la conservació de la Muga; que redueix a
un 60% els cabals de manteniment ecològics que va proposar
l'Agència Catalana de l'Aigua l'any 2006 a partir d'estudis
tècnics i científics; que també deixa sense cabals de
manteniment i que, per tant, no seria il.legal que no passés
aigua en tot el tram principal de la Muga des de Pont de
Molins fins el mar que són uns 20 quilòmetres; que aquests
fets posen en risc la Muga i incompleixen la Directiva
europea del Marc de l'Aigua i que es deixa sobre la taula
aquesta qüestió, però que cal tenir en compte el que passa a
la comarca i no només donar suport al que passa lluny d'aquí
o una mica més lluny.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo
Delestal que diu que el grup popular farà una abstenció.
Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu
que el juny de 2015 van donar suport a la proposta de cabals
pel tram final de l'Ebre i del Delta de la Comissió per la
sostenibilitat de les Terres de l'Ebre; que donen suport a
aquesta moció i que, també, donen suport a les mobilitzacions
de diumenge vinent.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Lladó Saus que diu que agraeix el suport de tots els
companys; que és un tema que és molt simbòlic donar-hi avui
aquest suport i que tenen tot el compromís d'Esquerra
Republicana per a poder tractar una moció conjunta sobre la
gestió de l'aigua, del que passa a la comarca i de com
s'hauria de gestionar l'aigua a Figueres.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la urgència
de la moció abans transcrita.
A continuació, se sotmet a votació la moció abans
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en
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votar-hi a favor els setze 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, Armengol Subirós i
Monfort Peligero; i abstenir-se, els quatre membres de
l'Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres,
Amelló Montiu i Pérez Márquez.
----12. Precs i preguntes: A l’apartat de precs i preguntes
es produeixen les intervencions següents:
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Monfort
Peligero sobre si les obres que s'han fet a les cruïlles es
degut a un defecte d'obra. Fa ús de la paraula el senyor
Monfort Peligero que diu que li agradaria preguntar sobre les
obres que s'han fet a les cruïlles; que ja s'havia fet l'obra
anteriorment; que sembla que són unes cruïlles que donen
molts problemes; que pregunta que si es tracta d'un defecte
d'obra i que com s'ha pagat això; que si ho ha pagat
l'empresa que havia fet les obres; que si això ja estava fora
de garantia i que si ho ha assumit l'Ajuntament.
Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que
aquestes obres no es pot dir ben bé que hagi estat un error
d'obres, sinó que potser s'han deteriorat pel gran pas de
cotxes i d'autobusos i la gran circulació que hi ha en
aquestes cruïlles; que ara s'han refet més fortes, ja que a
sota s'hi han posat cinc o sis centímetres de formigó; que a
sobre s'hi ha posat l'asfalt i que creu que ara haurà quedat
molt més fort del que era fins ara.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Monfort Peligero que diu que entén que això és un cost que ha
assumit l'Ajuntament; que, en cap cas, l'empresa que va fer
les obres es fa responsable de la poca durabilitat de les
obres que havia realitzat i que pregunta que quin import
tenen aquestes obres.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Felip Gayolà
que diu que l'empresa va assumir la primera reparació que
estava en garantia; que aquesta ja estava fora de garantia i
que el cost d'aquestes obres, si no recorda malament, és
d'uns 37.000 o 38.000 euros.
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Amelló Montiu
perquè es canviïn les trapes metàl.liques que donaven accés a
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uns banys públics de la Rambla. Fa ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que en la parte alta de la Rambla hay
dos trampillas de metal que le parece que daban acceso a unos
baños públicos; que las trampillas son totalmente lisas y que
cuando están un poco mojadas resbalan muchísimo; que cree que
estaría bien cambiarlas por trampillas antideslizantes; que
le parece que son dos trampillas; que estaría bien poder
cambiarlas porque es un sitio por el que se pasa mucho y que
él ha patinado alguna vez.
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Amelló Montiu
perquè es posi un mirall al pas de vianants de la cruïlla del
carrer Álvarez de Castro amb la Pujada del Castell. Fa ús de
la paraula el senyor Amelló Montiu que diu que cuando se
llega con el coche al cruce de la calle Álvarez de Castro con
la Pujada del Castell en seguida se está el paso de cebra;
que por muy despacio que se vaya es difícil ver a la gente
que sale de la esquina; que cree que estaría bien poner un
espejo o algo para que los coches pudiesen ver a las personas
que se acercan al paso de cebra tanto de un lado como del
otro; que pasa bastante a menudo por esa calle y que a la
mínima si se despista un poco ya casi está la gente encima
del coche.
----Cultura: Pregunta que formula la senyora Sànchez Dipp
sobre com està el tema de les entrades a espectacles. Fa ús
de la paraula la senyora Sànchez Dipp que diu que ha de fer
una pregunta al regidor de Cultura; que, en el seu moment, ja
els va aclarir de forma immediata i molt ràpid la qüestió
sobre el tema de les entrades per als espectacles de Figueres
i tot plegat; que, en aquell moment, es va dir que
s'intentaria resoldre-ho el més aviat possible; que això és
una concessió a un tercer; que pregunta que com està el tema
i que com s'està plantejant perquè a dia d'avui no s'ha
solucionat.
Seguidament, intervé el senyor Martínez Puig que diu que
s'ha solucionat aquesta tarda; que el procés ha estat una
mica com una processó de corpus; que en sessió plenària de 14
de gener es va donar el programa a l'empresa que havia
guanyat el concurs; que tot va fallar; que al cap d'una
setmana, després de diversos requeriments i intercanvi de
correus i missatges, es va poder posar en funcionament amb
moltes incidències tant a la venda online com a la venda per
taquilla; que aquestes incidències es van considerar molt
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greus com duplicitat d'entrades i errors en les dates i, fins
i tot, incidències que ja sobrepassaven allò purament tècnic
i que la mateixa empresa era incapaç de resoldre com no
treure les proves que feia de venda d'entrades a la venda
directa; que això podria provocar un autèntic caos; que
s'ha solucionat avui després que l'empresa que va guanyar el
concurs hagi pogut donar tota la informació que se li havia
requerit durant dues setmanes; que finalment l'ha donat avui;
que aquesta situació és inadmissible i indignant; que
l'Ajuntament ha de ser contundent en aquest sentit; que el
plec de clàusules contempla que es pot rescindir la
contractació si no es pot iniciar l'activitat o si hi ha
greus incompliments; que avui mateix ha sortit el decret
rescindint aquesta contractació i contractant per urgència
l'empresa que hi havia prèviament a fi de poder garantir la
venda d'entrades durant la temporada de teatre; que val a dir
que des de quarts de dues del migdia fins ara no hi ha hagut
cap incidència; que tot ha funcionat amb normalitat; que el
nombre d'incidències ha estat continu durant aquest mes; que
encara s'estan recopilant dades; que es va fer un informe el
mateix dia 15 de gener amb una recopilació immediata de les
incidències més greus que hi havia hagut al voltant de la
venda d'entrades; que, posteriorment, s'ha fet un informe
ampliat on s'han inclòs totes les que s'han anat donant i que
no s'havien detectat; que s'han donat casos de venda
d'entrades online en els que no s'ha pogut executar tota la
venda i que, per tant, s'han expedit les entrades, però que
no s'han venut, és a dir, que no s'han cobrat; que,
afortunadament, creu que van ser dos casos; que les dues
persones van anar al teatre a dir-ho; que van proporcionar el
justificant de la Caixa per a poder fer un dossier per a
poder justificar la rescissió de la contractació; que a les
quatre de la tarda l'empresa li ha enviat un correu molt
indignats perquè s'havia desconnectat de plataforma, però que
al cap de deu minuts han dit que havien contactat amb el seu
advocat, que no hi havia problema i que continuarien pendents
fins que hi hagués algun tipus de notificació; que
probablement rebran aquesta notificació demà o dilluns perquè
ha sortit avui; que ha estat un mes molt complicat per al
personal del teatre; que val a dir que han fet una gran feina
i una dedicació d'hores; que ha estat allà els dies de venda
d'entrades i que ha pogut veure in situ que la problemàtica
era greu; que hi havia un estat de tensió perquè les entrades
no sortien bé i no carregava el programa; que hi havia moltes
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incidències, però que també s'ha de dir que l'empresa al
llarg d'aquest temps ha anat corregint moltes d'elles i que
han anat disminuint, però que el que ha quedat pallès és que
no estaven preparats ni de lluny per fer front al ritme de
venda d'entrades que hi ha al Teatre El Jardí i als espais
municipals; que val com exemple la conversa tensa que va
tenir amb el director general de l'empresa que va quedar
sorprès que es poguessin vendre 1.500 entrades en un dia i
que llavors li va dir si sabia exactament a quin tipus de
concurs havien participat i que a partir d'avui ja funciona
amb tota normalitat.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Sànchez Dipp que diu que dóna les gràcies per l'explicació;
que s'alegren que s'hagin posat solucions en aquesta
situació; que, tanmateix, els preocupa el fet que una empresa
sense capacitat per donar el servei sigui la que hagi
guanyat; que pregunta que com es valora això des de la
regidora i des del govern; que a banda de rescindir el
contracte s'imagina que també se'ls demanarà una compensació
pels greuges per a la ciutat, l'àrea, la venda d'entrades i,
al cap i a la fi, per a tots els ciutadans que han estat fent
cues i que han patit molèsties per poder comprar amb
normalitat les seves entrades.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Martínez Puig
que diu que l'Ajuntament va fer la feina ben feta sobre el
tema de la contractació; que va fer tot el procés tal com
marca la llei i de manera escrupolosa; que el criteri final
va ser el del preu, però que ha resultat que el preu no era
l'adequat perquè ha proporcionat un seguit de problemes
gravíssims i uns greuges que s'estan quantificant; que pensen
que hi ha un dany a la imatge en una cosa en la que no són
responsables perquè s'ha actuat i s'ha fet tot el que marca
la llei; que creu que haurien de repensar entre tots una mica
com s'hauria d'actuar en determinats casos; que creu que s'ha
de valorar d'una manera diferent perquè aquestes coses no
tornin a passar; que aquesta empresa no va ser capaç de tenir
el software adequat ni les fórmules de treball online que sí
que té l'altra empresa; que això s'ha demostrat; que entén
que aquesta rescissió contundent ha de ser una mena d'avís a
navegants per als propers aventures que vulguin una
contractació amb l'Ajuntament de Figueres perquè al final són
ells els que acabaran perdent; que s'està fent una valoració
en el sentit de les sancions per veure com es pot executar;
que el Plec de Clàusules preveu una sanció, però que també
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pensen que hi ha hagut un greuge que s'ha de calcular i que
en funció d'això es decidirà.
----Policia urbana: Preguna que formula la senyora Olmedo
Delestal sobre què es fa amb les actes d'inspecció que s'han
fet al bar del carrer Sant Josep. Fa ús de la paraula la
senyora Olmedo Delestal que diu que vol fer una pregunta pel
regidor de Seguretat; que és sobre el tema del bar aquell de
carrer Sant Josep que ja porta molt de temps ocasionant
problemes als veïns; que ara creu que s'hi ha afegit també un
bar al carrer Sant Pau cantonada al carrer Terreres que també
està provocant greus problemes o greus problemes al veïnat;
que li consta que els veïns se senten una mica indefensos;
que també li consta que la Guàrdia Urbana fa una bona tasca,
però que no sap si se sent prou recolzada per l'Ajuntament;
que sap que hi ha moltes actes d'inspeccions; que pregunta
que què se'n fa d'aquestes actes; que si és que es queden en
un calaix; que què es pot fer; que potser s'hauria de tancar,
ja que si es fan tantes actes d'inspecció deu ser perquè
alguna cosa no està en ordre i que pregunta que què es fa amb
les actes d'inspecció.
Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu
que és veritat el que diu la senyora Olmedo; que persistiran;
que s'estan fent moltes actes; que s'està fent feina; que
després de la intervenció a l'oest de la ciutat, la Guàrdia
Urbana disposa de més possibilitats d'intervenir en altres
zones; que s'està fent un seguiment especial a la Marca de
l'Ham per la problemàtica que ja la senyora Olmedo coneix;
que s'ha entrevistat amb els veïns d'aquesta zona; que la
realitat és que aquest bar està causant molèsties; que hi
estan a sobre; que la competència per al tancament i per la
sanció a aquests locals, en aquest moment, està a Girona,
està a la Generalitat; que potser s'hauria de pensar en
poder-la demanar, però que per demanar-la es necessiten
mitjans; que s'ha de tenir clar que l'àrea ho pogués assumir;
que es mouran, trucaran i intentaran que qui hagi de resoldre
els expedients ho faci d'una manera més ràpida i més
diligent; que la realitat és que com a administració local
s'està fent tot el possible; que s'ha de procurar que aquests
expedients arribin a cap; que s'ha de veure en algunes
ocasions la solvència d'aquests personatges, ja que és igual
la multa que se'ls posi; que s'hauria d'acabar tancant el
local, però que no es pot tancar a la primera, sinó que hi ha
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d'haver diverses infraccions greus que s'han de reiterar en
el temps; que s'hi està a sobre i que s'hi seguirà estant.
----Vies públiques: Pregunta que formula la senyora Lladó
Saus sobre si s'havia previst algun tipus de protocol per
poder generar itineraris alternatius durant les obres de les
cruïlles de la zona Centre-Migdia. Fa ús de la paraula la
senyora Lladó Saus que diu que tots són conscients que quan
es fan obres s'ocasionen molèsties; que a ningú li agrada que
el moguin de la seva rutina diària; que vol preguntar en
referència a les cruïlles que abans ha comentat el company
Monfort; que a la zona Centre-Migdia s'han fet tota una sèrie
de cruïlles alhora; que Figueres ha acabat essent encara més
caòtica del que és normalment a nivell de mobilitat; que
s'han provocat situacions que posaven en perill la seguretat
en certs moments, tant de vianants com de conductors; que
pregunta que si s'havia previst algun tipus de protocol per a
poder generar itineraris alternatius; que ho diu perquè s'han
tallat tots els carrers que van de baixada per poder accedir
al sud de la ciutat; que s'ha creat una situació de cotxes
marxa enrere que volien accedir a l'avinguda Salvador Dalí i
que pregunta que si havia algun procediment o si s'havien
previst itineraris alternatius.
Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que
cada vegada que estan a punt de fer unes obres, estan
aprovades i a punt de començar es programen amb la Guàrdia
Urbana i amb mobilitat; que es prepara l'obra i que quan s'ha
d'executar es reuneixen amb la Guàrdia Urbana; que a través
de la Guàrdia Urbana i mobilitat es dictamina i es diu quins
dies s'ha de tancar i quines obres s'han de fer i per on
començar i que ja li donen tot muntat.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef
Creus que diu que està totalment d'acord amb el seu company;
que en mesos o anys anteriors havia fet una queixa pel fet
que no es publicitava suficientment o amb suficient antelació
quan l'Ajuntament duia a termes obres que podien causar
molèsties als veïns i que a través dels setmanaris, la web i
bustiades s'informa als veïns de les problemàtiques que les
obres poden causar.
Seguidament, torna a intervenir la senyora Lladó Saus
que diu que no dubta que les obres estan ben planificades i
que tot està al corrent; que està bé que s'informin els
veïns, però que s'ha de tenir en compte que les artèries que
s'han tallat són de pas de molta gent que no és veïna; que la
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situació caòtica de mobilitat que viu la ciutat no és d'ara,
sinó que s'arrossega de fa molts d'anys i que, per això,
preguntava pel fet de tenir previst algun itinerari
alternatiu encara que fos de manera provisional; que quan hi
ha una situació excepcional s'han de buscar solucions
excepcionals; que pregunta que si no s'hauria pogut preveure;
que sap que suposa complicacions, però que per això ho
pregunta; que s'hauria pogut fer un canvi de sentit d'algun
carrer que hagués pogut facilitar d'alguna manera la
mobilitat; que ho diu perquè, realment, s'han viscut
situacions complicades, ja que els carrers no estan tallats
des del principi, sinó que estan tallats a la meitat; que la
gent no ho visualitza; que després ha de fer marxa enrere i
que són carrers molt transitats, ja que no és que hi passin
quatre o cinc cotxes, sinó que cada dia n'hi passen molts.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Felip Gayolà que diu que l'únic que pot dir és que demanarà a
la Guàrdia Urbana quin criteri s'ha seguit i com s'ha
planejat i que, a partir d'aquí, farà arribar a la senyora
Lladó tot el que s'havia decidit.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que cal dir
que sí que s'ha previst alguna mesura excepcional perquè és
veritat que Collegi i Pere III són arteries de baixada que
estan tallats; que cal dir que s'ha fet al mateix temps per
economia de mitjans; que s'està utilitzant la maquinària
conjunta entre les empreses que ho fan i la brigada, tant al
soterrament de serveis de Pere III com de la cruïlla i que,
per tant, saben que té una afectació molt i molt important el
temps que duren les obres que serà més o menys fins el 5 de
març; que queda un mes, però que és més compactat i més
econòmic fer-ho a la vegada i aprofitant mitjans; que sí que
s'ha pres alguna mesura excepcional sobretot pel trànsit que
anava quedant redirigit cap al centre de la ciutat; que a la
font lluminosa els cotxes que vénen del carrer Nou que volen
anar a la plaça del Gra poden tornar a girar a la dreta pel
carrer Castelló; que la cruïlla del carrer Nou ha estat de
baixada perquè tots els cotxes que anaven a parar a la font
lluminosa es poguessin redirigir cap al centre de la ciutat i
que no es veiessin avocats a fer la volta cap al carrer
Castelló; que algun punt d'afectació més fàcil sí que s'ha
reconduït, però que entenien que era molt més perjudicial
l'impacte de fer anar a la gent al revés, per exemple, pel
carrer Pujades, ja que el carrer Col.legi i Pere III són de
baixada i estan tallats que no realment les possibles
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afectacions que hi hagi de poder passar d'est cap a oest de
la ciutat i que es redirigeixin cap al sud, cap al que és
carrer Torres i Bages i cap a Ronda Sud o cap a carrer Nou.
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Amelló Montiu
perquè es faci una neteja als miralls de les cruïlles. Fa ús
de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu que antes ha
estado hablando de los espejos y que se ha olvidado de decir
una cosa; que también le han recordado por ahí que hay
espejos que están bastante sucios y que habría que hacerles
una limpieza para que se pudiese ver bien porque no facilita
la vista desde los coches.
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Amelló
Montiu sobre si s'ha pensat fer un registre d'ADN dels
animals. Fa ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu
que esta semana han visto en alguna cabecera de un periódico
local que había problemas con los excrementos de los
animales; que lo comparte; que cree que se tiene un problema
bastante grande; que pregunta que si a parte de poner multas
y sanciones se ha pensado en algún momento en hacer un
registro de los animales con un banco de ADN para intentar
multar a través de las pruebas de ADN; que cree que un
análisis de ADN de un excremento de animal está sobre unos 17
o 18 euros; que le parece que se está aplicando en diferentes
ciudades; que si se tiene el registro en el banco de los
animales se trata de recoger el excremento y mandarlo a hacer
el análisis que puede costar unos 17 euros; que con la
sanción correspondiente se amortiza totalmente el coste del
análisis; que sería cuestión de hacer el banco y que ya sabe
que esto llevaría un tiempo, pero lo que no se puede es tener
la ciudad como se tiene.
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Amelló Montiu
perquè s'actuï amb la neteja de la ciutat. Fa ús de la
paraula el senyor Amelló Montiu que diu que la ciudad está
muy sucia; que cree que no pueden esperar a que se solucione
el tema de Ecoserveis para actuar; que no sabe si se necesita
reforzar la limpieza de la ciudad o que se necesitan hacer,
pero que no pueden tener la ciudad cinco o seis meses más
como está en este momento y que no solo se da una falta de
servicio, sino que posiblemente hay muchos actos incívicos,
pero que los ciudadanos no son responsables de que haya
muchos incívicos.
60

Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu
que s'han contemplat i s'estan contemplant totes les
possibilitats al seu abast; que no parla només de neteja
perquè considera, i li sembla que en això hi estaran tots
d'acord, que la qüestió dels excrements, les caques de gos, a
la via pública va més enllà de la neteja, ja que és una
qüestió
d'incivisme;
que
es
contemplen
totes
les
possibilitats; que se'ls ha ofert la possibilitat que ha
esmentat el senyor Amelló, però que ara no sabria dir en quin
municipi la van adoptar i els resultats no són tan bons com
es podria esperar; que no és perquè el sistema falli, sinó
que el sistema aniria molt bé si es tinguessin el 100% de
tots els gossos xipats i amb aquesta anàlisi prèvia que
permetés identificar, a posteriori, aquella caca a quin gos
correspon; que ja es donaria per satisfet de tenir tan sols
xipats el 100% dels animals; que pot assegurar que no els
tenen, tot i ser una qüestió que és preceptiva, és a dir,
d'obligat compliment; que el primer pas, i ja es donaria per
satisfet, seria tenir el registre de tots; que en això s'està
treballant; que la voluntat del govern és fer una darrera
campanya pedagògica; que és una intenció que ja ha manifestat
en alguna ocasió; que és trist que s'hagi de fer pedagogia
que no es deixin els excrements; que és evident que d'això en
culpabilitzen els amos dels gossos i no els gossos; que les
caques s'han de recollir, si no s'hauria aplicar directament
allò que diuen les ordenances com és aixecar un expedient i
passar a la sanció; que no és afany de recaptar, sinó que no
es repeteixin aquestes actuacions; que s'està acabant de
preparar aquesta campanya informativa; que sortirà en breu i
que el que s'ha de fer és perseguir els incívics que es
comporten d'aquesta manera.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que le quedaba la cuestión de si van a
hacer algo con la suciedad generalizada de la ciudad más allá
de esperar a ver cómo se soluciona el tema de Ecoserveis
dentro de seis meses o siete meses porque cree que es un
problema que, en algún momento, se tendrá que afrontar y que
ya se tendría que hacer.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que es
pensava que era una pregunta en relació a l'anterior, però
que s'ha de fer la ronda i que després ho hauria de tornar a
preguntar.
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----Patrimoni municipal: Prec que formula la senyora Olmedo
Delestal perquè es protegeixi un pou i el dipòsit de gas
propà de l'estadi municipal Albert Gurt. Fa ús de la paraula
la senyora Olmedo Delestal que diu que vol parlar en
referència a l'estadi municipal Albert Gurt; que sí que li
consta que el regidor d'esport està fent el que pot; que té
l'informe sobre l'actual estat de les installacions; que
creu que són bastant lamentables, però que hi ha dues o tres
coses que són realment preocupants i que creu que cal posarhi fil a l'agulla; que manquen gran quantitat de focus i
llums; que una hi ha una torre de llum tirada a terra de no
sap pas quan de temps; que les tanques estan trencades i que
llavors entra gent a robar i a trencar els vidres, però que
es queda amb dues coses que va veure que creu que sí que són
molt greus; que hi ha com una espècie de pou que creu que no
té massa fondària, però que la tanca està tota trencada; que
allà hi pot caure qualsevol persona o qualsevol nen i que
podrien tenir en un greu problema; que el dipòsit de gas
propà està una mica protegir, però que també creu que hauria
d'estar molt més protegit; que tot està molt malament; que
sap que el senyor César està fent el que pot, però que creu
que aquestes dues coses són urgents que s'hi faci una
adequació; que espera que sigui així; que el grup popular
farà una al.legació al pressupost perquè l'accés de la Pujada
del
Castill
fins
a
l'estadi
és
infumable;
que
és
tercermundista; que tota la gent que hi va de la comarca i
d'arreu diu que no hi ha cap població que tingui aquell estat
lamentable; que ara exagerarà, però que potser cada setmana,
cada quinze dies o cada mig any algú s'hi podria deixar el
càrter del cotxe; que ella amb el seu cotxe no hi passaria;
que creu que fa molts d'anys que s'ha deixat; que no s'ha fet
un manteniment; que creu que cal fer coses noves, però que el
més important és fer el manteniment perquè s'hi van fent
"parches"; que la preocupació és, sobretot, aquella espècie
de pou que suposa que el senyor César sap de què va, però que
també hi ha el dipòsit de gas propà i que potser no es pot
tancar del tot, però que creu que alguna cosa s'ha de fer
perquè si algun dia passa alguna cosa els podria caure el pèl
a tots.
Seguidament, intervé el senyor Barrenechea Montero que
diu que Maria Àngels tiene toda la razón del mundo; que está
francamente mal; que lo primero que están haciendo es poner
las bombillas que faltan y que cuestan 3.000 euros; que están
esperándolas porque se tienen que pedir a un sitio especial;
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que son bombillas enormes; que han hablado también con
Ecoserveis para cuando lleguen; que alquilarán una grúa de
las elásticas porque necesitan cierta altura; que lo van a
solucionar; que imagina que en quince días tendrán todas las
luces pertinentes; que es complicado invertir mucho dinero en
el estadio Albert Gurt porque no se tiene ninguna seguridad;
que no se pueden gastar dinero en cambiar, por ejemplo, la
pista porque a los diez días entran perros y una serie de
personas a destrozarla; que se trata de dinero público; que
de momento no se puede invertir nada; que los vestuarios no
son ni vestuarios, pero que también es complicado tirarlos y
hacerlos nuevos; que lo ha hablado con el presidente del club
de atletismo y con los directivos y que al final están de
acuerdo; que se intentará buscar un sitio para hacer una
pista cubierta de unos 50 0 60 metros, con cinco o seis
calles para que los niños y niñas puedan entrenar, sobretodo,
en la época de invierno; que poco a poco se irán haciendo
cosas; que también tiene razón con respecto al tema de los
accesos porque están de pena, sobretodo, cuando llueve; que
es un auténtico asco pisar por allí, andando, en coche o en
bicicleta; que intentarán también solucionarlo; que supone
que el señor Felip también estará detrás de este tema y que
darán una respuesta lo antes posible.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Olmedo Delestal que diu que sobretodo es importante lo del
pozo.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Barrenechea
Montero que diu que están detrás de todo ello.
----Patrimoni municipal: Preguntes que formula la senyora
Perpinyà Fortunet sobre de què es tracta el film office que
es preveu fer a l'antiga presó i sobre què queda del projecte
de l'escola Carme Guasch. Fa ús de la paraula la senyora
Perpinyà Fortunet que diu que aquesta setmana ha aparegut una
informació a la premsa que parlava de l'antiga presó de
Figueres; que ha estat notícia per unes gravacions; que ha
aparegut el concepte que s'estava pensant de fer-hi un film
office; que pregunta que de què es tracta i que què queda del
projecte de l'escola Carme Guasch perquè és un dels projectes
estrella que queda fora de pressupost.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que sobre la
film office ara li explicaran el concepte que hi ha; que sí
que és veritat que aquests dies ha estat Mediapro filmant
dins la presó les escenes d'una sèrie de TV3 que es diu “Nit
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i dia”; que és bastant continuada la curiositat que tenen amb
la presó del carrer Sant Pau, tant fotògrafs per fer-hi
reportatges a dins, com rodatges de sèries; que cal dir que
la presó segueix sent titularitat de la Generalitat; que es
té un protocol aprovat que se n'han de concretar els usos;
que si no recorda malament creu que això ja ho va explicar en
un plenari anterior o en una comissió informativa; que s'està
treballant amb el Departament d'Ensenyament; que s'està
treballant un conveni entre l'Ajuntament, el Departament
d'Ensenyament i el Departament de Patrimoni de la Generalitat
per a concretar que els usos del recinte que envolta
l'edifici de la presó siguin per a la ubicació de l'escola
Carme Guasch i que l'edifici de la presó sigui per a usos
compartits, tant per a la ciutat i pel barri o bé, algun ús
també per a l'escola; que es va treballant; que des de l'àrea
d'Urbanisme de l'ajuntament s'està fent un esborrany de
conveni perquè pugui ser assumit per totes les parts; que
Patrimoni de la Generalitat és el propietari de tot el
recinte i de l'edifici i que en un moment inicial va
manifestar la voluntat de vendre'l o tenir algun dret a
aquest recinte, tal com ha fet a les ciutats de Tarragona i
de Barcelona; que els terrenys on hi havia la presó de
Tarragona s'han tancar perquè s'ha fet el trasllat a una
presó nova; que el centre penitenciari de la Trinitat a
Barcelona, en el seu moment, es va remodelar; que Patrimoni
allega que no ho ha donat mai gratuïtament, sinó que ha
tingut alguna contraprestació; que l'equip de govern defensa
que la presó, en el seu moment, va ser construïda per a la
ciutat i que, malgrat que pel decret de transferència de
competències de l'Estat a la Generalitat dels serveis
penitenciaris l'any 84 o 85, es passés la propietat dels
edificis a la Generalitat, entén que això ha de tornar a la
ciutat i ha de tornar gratuïtament; que per part de la
Generalitat s'admetria que si l'ús per a un centre
d'ensenyament, que és competència de la Generalitat, segueix
complint una finalitat pública de la Generalitat i que aquí
és on es treballa un conveni a tres bandes entre Ensenyament,
Patrimoni i l'Ajuntament; que quan es tingui l'esborrany
definitiu del conveni es passarà a consulta de tots els grups
abans d'aprovar-lo; que és evident que s'haurà d'aprovar per
un plenari municipal que el recinte de la presó del carrer
Sant Pau quedi vinculat al futur Centre d'ensenyament
d'infantil i de primària Carme Guasch i que el que és
l'edifici de la presó sigui per a usos compartits; que en tot
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cas hi hauria d'haver una participació de l'ajuntament en la
rehabilitació d'aquest edifici si no és escola; que l'escola
seria construïda per la Generalitat, però que s'hauria de
compartir la rehabilitació de l'edifici i que s'està
treballant en un esborrany de conveni per deixar-ho lligat,
però que, en tot cas, abans no se signi res ha de passar per
ple.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Cruanyes
Zafra que diu que pot explicar a què respon el concepte film
office, però que considera que les derivades econòmiques les
pot explicar millor el regidor de Promoció Econòmica; que
film office en català vol dir que es tracta d'una oficina
que, en aquest cas, ven audiovisualment Figueres; que això
existeix a Girona, a Barcelona i a moltes ciutats del món;
que quan un punt té un determinat atractiu té moltes
peticions per anar-hi a rodar un espot, una pellícula o
sèrie, sigui en els seus espais exteriors, o en edificis
singulars; que quan es tracta d'un edifici que depèn d'alguna
manera de l'Ajuntament, com la via pública o un parc, s'han
de demanar uns permisos i ha d'haver-hi unes determinades
condicions i que aquesta oficina és l'encarregada de vetllar
per tots aquests interessos i d'establir, en funció de qui és
el sollicitant i quina és la finalitat, si s'han d'aplicar
unes taxes o no; que val a dir que aquesta oficina és d'anada
i tornada perquè d'una banda rep aquestes peticions, però que
al mateix temps es pot encarregar de promocionar la ciutat i
els seus atractius, a l'hora d'atraure i que vinguin a filmar
des d'un espot, a una pellícula, a una sèrie o a fer una
sessió fotogràfica pel motiu que sigui, tant documental, com
publicitari o cultural.
Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que cal
recordar que a les ordenances fiscals d'aquest any es va fer
una modificació establint una exempció en els casos que
poguessin ser d'interès per a la promoció de la ciutat; que
ja anava enfocat en aquest sentit; que s'hi està treballant
des de fa temps amb l'oficina de comunicació i promoció i que
és evident que és molt transversal que Figueres pugui sortir
o que es pugui arribar a fer una pellícula, des del Woody
Allen o un “Entre Copas” a la zona de l'Empordà.
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Amelló
Montiu sobre si es posarà alguna solució en la neteja de la
ciutat abans que es canviï Ecoserveis. Fa ús de la paraula el
senyor Amelló Montiu que diu que va a hacer una pregunta que
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se había quedado en el tintero; que desde su punto de vista
la ciudad no reúne las mejores condiciones de limpieza
posibles; que las causas pueden ser muchísimas; que pregunta
que si se va a poner alguna solución antes de que se cambie
Ecoserveis; que no se puede seguir así y que desde su punto
de vista cree que se tendría que tomar algún tipo de medida
de urgencia para poder poner una solución, por lo menos, para
intentar tener la ciudad un poco más decente.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que ja han
manifestat en diverses ocasions que la fi de l'empresa
d'Ecoserveis suposa estar patint per assolir els nivells de
qualitat òptims de neteja de la ciutat degut a la manca
d'inversió, sobretot, en maquinària que s'ha anat amortitzant
al llarg de quinze anys i que a la fi de la vida de l'empresa
es troba a faltar renovació d'aquesta inversió que no estava
prevista al contracte; que no es pot exigir, però que es
troba a faltar; que també es troba a faltar increment de
servei i que en aquest sentit s'estan fent mesures
extraordinàries; que el regidor de Serveis Urbans pot
informar
amb
més
detall;
que
s'estan
fent
serveis
extraordinaris sobretot de recollida de voluminosos que es
deixen a l'entorn de del que són els contenidors i que el
regidor ho pot explicar, però que s'estan fent serveis
extraordinaris per arribar dignament a una fi de contracte.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Felip
Gayolà que diu que és veritat; que hi ha catorze persones més
treballant a la ciutat; que d'aquestes catorze persones hi ha
nou informadors d'agents cívics que es reparteixen el matí i
la tarda; que s'ha dividit la ciutat en cinc espais
diferents; que uns ho fan al matí i uns altres a la tarda;
que estan tots en aquestes àrees d'aportació de residus fent
pedagogia de les coses que no s'han de fer; que també hi ha
cinc persones que fan de dos quarts de dues de la tarda fins
les nou de la nit que van a les àrees d'aportació; que estan
treballant-hi tota la tarda; que tot allò que està a terra ho
recullen i ho tornen a posar a dins del contenidor; que els
altres informadors estan fent pedagogia, precisament, de tot
això i que pot dir que en aquest moment s'ha reforçat amb
catorze persones més a la ciutat.
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula el senyor
Borrego Torres sobre com està la situació del tema del teatre
del Bon Pastor. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres
que diu que l'altre dia des de l'Associació Juncària Parc
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Bosc els van fer arribar com estava la situació del tema del
teatre del Bon Pastor; que ja sap que el regidor estava sobre
l'assumpte amb la part del Bisbat i tot; que pregunta que com
està el tema i que l'associació voldria saber si aviat el
podran fer servir per fer-hi alguna obra de treatre.
Seguidament, intervé el senyor Martínez Puig que diu que
la tramitació d'aquest expedient ha estat bastant complicada;
que hi ha hagut diversos informes per part de tècnics de
diverses àrees de l'Ajuntament com són Benestar Social,
l'arquitecte municipal, l'arquitecte d'àrea del planejament i
gestió urbanística, i finalment, el cap de l'àrea de Cultura
de l'Ajuntament de Figueres; que entén que està pràcticament
finalitzat; que en breu es podrà donar per conclosa la
tramitació i que es podrà fer el lloguer; que ja havia parlat
amb la presidenta de l'Associació de veïns de Juncària Parc
Bosc que no hi haurà inconvenient per a poder-hi fer usos
perquè de fet està pensat per fer activitats socioculturals
en una zona on no hi ha cap equipament cultural i que, a més
a més, hi ha un volum de població molt elevat a l'entorn del
qual hi ha cinc barris i que entén que en molt poc temps això
pot estar en marxa.
----Serveis municipals: La senyora Olmdeo Delestal diu que
seria important tenir una reunió amb el Comitè d'Empresa
d'Ecoserveis. Fa ús de la paraula la senyora Olmedo Delestal
que diu que sembla que tindran la reunió per parlar del tema
d'Ecoserveis, però que el Comitè d'Empresa diu que fa molt de
temps que havia passat una instància per tenir una reunió amb
l'Alcaldessa per parlar d'aquest tema i que creu que també
seria important rebre'ls i parlar-ne perquè creu que aquí
s'hi ha d'implicar tothom, des dels treballadors i tothom qui
pugui per aportar cadascú el que cregui que és el millor.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que es va
reunir amb la representació sindical dels membres del Comitè;
que ja porten temps que viuen amb la preocupació lògica de la
fi d'una empresa perquè el que passi amb l'empresa vol dir
que serà el que passarà a ells; que s'hi va reunir i que es
va comprometre; que la inquietud dels treballadors és saber
com es muntarà la nova gestió dels serveis, ja al final és el
que els ocupa a tots en aquest moment que estan a punt de
començar a valorar quins serveis s'han de prestar, què diuen
els plans de gestió i de quina manera s'han de prestar; que
es va comprometre a reunir-se i que ho farà quan s'avanci en
quina forma de gestió s'ha d'acordar en un futur; que des del
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mes de novembre que es van reunir fins a l'actualitat no hi
ha hagut cap canvi ni cap novetat en aquest sentit; que s'hi
tornarà a reunir quan s'avanci en tenir clar de quina manera
es gestionaran els serveis; que se'ls ha deixat clar, per
activa i per passiva, que ningú perdrà el lloc de treball i
els sous es mantindran sigui quina sigui la forma de gestió
dels serveis, siguin assumits per l'Ajuntament o siguin
subrogats en una futura empresa mixta o en un concessionari
de serveis; que es ve manifestant per part de la
representació sindical que no es divideixin els serveis; que
els representants sindicals voldrien que continuessin junts,
sigui com sigui, els tres serveis que són recollida
d'escombraries, neteja diària i deixalleria, per una banda,
enllumenat, per l'altra, i manteniment de parcs i jardins de
la ciutat, per l'altra, però que aquí sí que se'ls ha dit
que, partint del fet que ningú perdrà el lloc de treball i
tothom mantindrà el sou, el fet d'anar junts o separats no
pot respondre estrictament a interessos de representació
sindical, sinó que primer s'ha de mirar quina és la manera
més eficient de prestar el servei a la ciutat; que ara mateix
no es pot definir si anirà junt o separat, sinó que el que
s'ha de valorar és qui ho ha de fer, però que haurà de ser el
que millor pugui prestar un servei d'enllumenat, el que
millor pugui prestar un servei de recollida d'escombraries i
el que millor pugui fer manteniment de parcs i jardins
comptant amb tots els treballadors que hi ha, siguin
repartits o siguin junts; que això és una premissa que vol
deixar clara des del principi; que valorar si aniran junts o
separats ha de ser per interessos del servei i de la ciutat
no per interessos de representació sindical i que això és el
que li agradaria aclarir des d'un bon principi mantenint
sempre els llocs de treball i el sou.
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula la senyora
Lladó Saus sobre si hi ha hagut algun tipus de contacte amb
el propietari de la Sala Edison. Fa ús de la paraula la
senyora Lladó Saus que diu que farà una última pregunta
perquè avui és aviat i no hi estan acostumats; que aquesta
darrera setmana han vist titulars al diari que parlaven de la
sala Edison; que aquests titulars parlaven tant des de
l'Ajuntament com des de la propietat; que pregunta que si hi
ha hagut algun tipus de contacte; que quin projectes es té en
ment; que quin procediment s'està seguint i que demana tenir
68

una mica d'informació en aquest sentit per evitar polèmiques
com la de l'Erato.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que cal dir
que el propietari de la sala Edison ja va temps que ve
manifestant la voluntat de fer-hi un projecte, però que també
cal dir que no s'han assegut a parlar d'aquest projecte
concret i com es pot encarrilar, sinó que es troben el
senyor Escudero en diversos llocs; que se'l troben en altres
papers que no són el de propietari de la sala Edison, sinó
com a President de la Federació d'Hostaleria o altres àmbits
on se li ha dit que es voldria que tirés endavant la
rehabilitació de la sala Edison i que se n'ha de parlar; que
segueix manifestant la voluntat de dur a terme un projecte;
que en un setmanari local encara fa una setmana o dues hi
havia una entrevista seva manifestant la voluntat de fer un
projecte, però que aquesta voluntat no s'ha materialitzat en
una asseguda a l'Ajuntament, sinó que estan pendents; que tot
projecte que es faci a la sala Edison ha de passar per una
revisió del planejament urbanístic; que no es tracta que
vingui un promotor amb un projecte concret, bo i fet, i que
es doni llicència o autorització, sinó que requereix una
asseguda
general
per
analitzar
la
possibilitat
de
transformació urbanística de l'espai, a banda de les
voluntats polítiques; que requereix una complexitat que volen
abordar en el moment que es tingui un director d'Urbanisme
que pugui assessorar en aquest sentit i que pugui canalitzar
tot aquest projecte, des de l'àmbit del planejament, des de
l'àmbit de la catalogació com a bé cultural i des de l'àmbit
de la idoneïtat per a després poder-ho passar a la voluntat
política i consensuar a nivell polític; que tot això és
complexa; que ho volen entomar en breu, però quan tinguin una
persona que es pugui ocupar d'aquest tema des del punt de
vista de direcció tècnica, que englobi tot aquest projecte
cap a la resta de l'organització a nivell tècnic i que també
coordini políticament perquè es pugui abordar aquest tema per
si cal fer consulta ciutadana o no; que tot això requereix
una complexitat que volen abordar quan tinguin els mitjans
humans per fer-ho i que no s'han assegut amb el senyor
Escudero amb un projecte en ferm, concret, dibuixat i
quantificat, però que se l'han trobat i n'han parlat en
diferents àmbits.
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego
Torres sobre quin és el futur de les pantalles de la plaça
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Catalunya i de la ronda Ricard Giralt. Fa ús de la paraula el
senyor Borrego Torres que diu que vol parlar de les dues
pantalles que hi ha, una a plaça Catalunya i l'altre al
costat de la ronda Ricard Giralt; que fa bastants dies o un
mes que no funcionen; que pregunta que quin és el seu futur i
que si pensen posar en funcionament.
Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que
fa uns mesos que es van desconnectar perquè, en principi, en
anteriors plens municipals ja s'havia comentat que podien ser
perilloses per a la circulació de vehicles per la zona exacta
on estaven situades, especialment, la que està al cantó del
centre de formació a la Marca de l'Ham; que s'ha fet un
concurs públic per a la installació de noves pantalles amb
més prestacions que inclourà tres pantalles i monitors
interiors en servei en edificis municipals perquè d'aquesta
manera es tingui un servei de cartelleria digital; que s'ha
fet un plec de clàusules que pot enviar; que, a més a més,
l'empresa que resulti adjudicatària haurà de pagar un cànon
per a l'autorització d'aquestes pantalles i que creu que és
un concurs avantatjós perquè no només augmentarà el número de
pantalles
i
el
número
de
televisors
en
equipaments
municipals, sinó que, a més a més, es rebrà un ingrés derivat
d'aquestes pantalles.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Borrego Torres que diu que potser no ho acaba
d'entendre;
que si no recorda malament va ser la regidora Mireia Mata
d'Esquerra que ja fa un temps va treure el tema d'aquestes
pantalles i de la seva perillositat; que en aquell moment, si
no recorda malament, el regidor de Seguretat, senyor Yécora,
va dir que no era veritat; que lamenta molt que a vegades es
diuen coses des de l'oposició que a la llarga es demostra que
és veritat; que, per sort, no han tingut cap accident, però
que s'ha de reconèixer que no es va escoltar el que la
senyora Mata estava denunciant en aquell moment; que no sap
si el senyor Masquef l'ha entès perquè no vol que li digui si
es muntaran més pantalles, ja que si s'han de muntar més
pantalles ha de dir que la idea no li agrada; que la pregunta
és que es farà amb aquestes dues pantalles; que el senyor
Masquef ja ha dit que són perilloses, sobretot, la de Ricard
Giralt; que si aquella pantalla és perillosa no es pot tornar
a posar en marxa, sinó que s'ha de retirar; que estaven de
lloguer; que s'hauria de deixar de pagar el lloguer i que
s'haurien de retirar.
70

Seguidament, torna a intervenir el senyor Masquef Creus
que diu que en el concurs que s'ha fet ja s'ha consensuat la
ubicació de les noves pantalles amb un informe positiu de la
Guàrdia Urbana; que aquestes pantalles que hi ha actualment
instal.lades no representen cap perill perquè resulta que fa
uns quants mesos que estan desconnectades; que la ubicació de
les noves pantalles dins del concurs està totalment
consensuada amb els criteris de la Guàrdia Urbana; que les
pantalles actuals s'han desconnectat; que les noves pantalles
es posaran a emplaçaments habilitats per la Guàrdia Urbana;
que la pantalla que diu el senyor Borrego es mourà, en
principi, uns 50 o 100 metres perquè no vagi a la intersecció
que representa la glorieta de la Marca de l'Ham i que només
caldrà girar la relacionada amb la plaça Ernest Vila.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les vint-i-una hores i trenta-set minuts, de la qual cosa
dono fe.
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