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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.03 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 3 de març de 2016 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 3 
de març 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, Montserrat Boher Genís, 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. 

A les dinou hores i cinc 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.  Dissabte 6 
de febrer. - Centre de formació Ferran Sunyer. Lliurament de 
premis “Dissabte de les matemàtiques”. Diumenge 7 de febrer. 
- Parc Bosc. Cursa Oncotrail. - Consell municipal de 
Vilatenim. Presentació del llibre de fotos antigues de 
Vilatenim. Dimecres 10 de febrer. - Barcelona. Roda de premsa 
per la presentació del Festival Internacional del Circ. 
Divendres 12 de febrer. - Visita a les grades de Caputxins 
amb la premsa. Dissabte 13 de febrer. - Rambla. 54a. Edició 
del Fira Rambla. - IES Ramon Muntaner. Debat dels 
pressupostos de l’Ajuntament. Dilluns 15 de febrer. - 
Lliurament dels premis Self Yoir City amb Comerç Figueres 
associació. Dimecres 17 de febrer. - Trobada amb el sr. Adam 
Casals, delegat de la Generalitat a Austria. - Pl. de 
l’Ajuntament. Homenatge a Muriel Casals. Dijous 25 de febrer. 
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- Inauguració del Festival Internacional del Circ. Diumenge 
28 de febrer. Missa i aperitiu de la Casa d'Andalusia amb 
motiu del dia d'Andalusia. Dilluns 29 de febrer. - Cloenda i 
lliurament de premis als participants al Festival 
Internacional del Circ." 
 

----2. Personal: Es ratifica el decret de l'Alcaldia 
Presidència de 27 de gener de 2016 pel qual es van nomenar 
per màxima urgència dues Educadores socials en règim de 
funcionari interí. La Presidència procedeix a la lectura del 
decret següent: 
 "Assumpte. Nomenament per màxima urgència d’una 
educadora social. Relació dels fets. 1.- El cap de Servei de 
Benestar Social, mitjançant dos informes de 15 de gener de 
2016 sol�licita el nomenament per via de màxima urgència de 
les dues educadores socials següents: --------------------, 
per acumulació de tasques degut a la coincidència de baixes i 
reduccions de jornades. -------------------, per substitució 
de la baixa per malaltia d’-----------------------. 2.- La 
borsa de treball tramitada per cobrir aquestes vacants s’ha 
esgotat i actualment no s’ha finalitzat el procediment per 
constituir-se una nova borsa. Fonaments de dret. 1.- Article 
98 del Reglament de Personal al servei de les entitats 
locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que 
fa al nomenament de personal funcionari interí per màxima 
urgència. 2.- Article 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, pel que fa a l’òrgan 
competent per nomenar o contractar personal de l’Ajuntament. 
3.- L'article 21.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, estableix 
la necessitat de declaració de funcions prioritàries o 
serveis essencials d'alguns llocs de treball com a requisit 
previ a la contractació de personal laboral temporal o 
nomenament de funcionaris interins per proveir-los, en el 
mateix sentit que ho feia l'article L'article 21 Dos de la 
Llei 22/2013, de 22 de desembre, de Pressupostos  Generals de 
l'Estat. En aquest sentit, aquesta declaració la va fer el 
ple en data i continua vàlida i vigent en ser el redactat de 
les dues lleis idèntic. 4.- L’article 10 del Text refós de la 
Llei de ‘Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, estableix que són 
funcionaris interins els que, per raons expressament 
justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a 
tals per l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de 
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carrera, quan es doni alguna de les següents circumstàncies: 
a) L'existència de places vacants quan no sigui possible la 
seva cobertura per funcionaris de carrera. b) La substitució 
transitòria dels titulars. c) L'execució de programes de 
caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a 
tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de 
funció pública que es dictin en desplegament d'aquest 
Estatut. d) L'excés o acumulació de tasques per termini màxim 
de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos. Per tot això, 
l'alcaldessa presidenta resol: 1.- Nomenar per màxima 
urgència com en règim de personal funcionari interí les 
següents persones i per a les següents circumstàncies: a.- --
---------------------. Plaça que ocupa: Educadora social. 
Circumstàncies del nomenament: Per acumulació de tasques, 3 
mesos. Salari: Sou base: 968,57 euros. Complement de destí: 
588,75 euros. Complement específic: 628,20 euros. b.- -------
---------------. Plaça que ocupa: Educadora social. 
Circumstàncies del nomenament: Per substitució transitòria de 
la titular de la plaça, -----------------------------. 
Salari: Sou base: 968,57 euros. Complement de destí: 588,75 
euros. Complement específic: 628,20 euros. 2.- Establir que, 
en tot cas, els nomenaments tindran una durada màxima de tres 
mesos, produint-se el cessament en esgotar-se aquest temps o 
bé en produir-se la causa de cessament que correspongui 
d’acord amb el motiu de nomenament establert. 3.- Donar 
compte del nomenament al Ple en la propera sessió que tingui 
i procedir a la publicació del nomenament al BOP i al DOGC." 
 Seguidament, intervé el senyor Armengol Subirós que diu 
que el seu vot serà favorable, però que s'hauria de tenir en 
consideració si la plantilla d'educadores socials és 
suficient; que la Candidatura d'Unitat Popular creu que és 
clarament insuficient; que els directors i directores de les 
escoles moltes vegades manifesten que es converteixen en els 
educadors socials de l'escola; que tots saben la situació que 
hi ha en moltes de les escoles de Figueres; que aquesta 
hauria de ser una prioritat absoluta d'aquest govern; que una 
de les al.legacions que havien presentat en els pressupostos 
va ser dotar d'un educador social a cadascuna de les escoles, 
però que, de moment, aquesta al.legació no ha estat acceptada 
i que agrairien que aquest fos un tema que es considerés 
prioritari. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que la dotació de la plantilla amb 
educadors socials i, en general, amb tot el personal de 
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serveis socials és insuficient, tot i que s'han esforços 
importants en els últims tres o quatre anys; que la situació 
d'emergència que es viu a la ciutat i l'impacte de la crisi 
ha fet que els usuaris siguin molt més elevats; que hi ha 
molta pressió sobre la plantilla; que, malgrat tenir la borsa 
de treball esgotada, es fan  esforços per cobrir aquestes 
vacants; que hi ha una acumulació de gent que està de baixa o 
que té permisos temporals; que es fan esforços; que s'hauria 
d'anar incrementant la plantilla tot el que permeti la llei i 
que per a aquest 2016 hi ha previst algun increment de 
places. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el 
decret abans transcrit. 
 
----3. Personal: Es ratifica el decret de l'Alcaldia 
Presidència de 8 de febrer de 2016 pel qual es va nomenar per 
màxima urgència una Educadora social en règim de funcionària 
interina. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret  
següent: 
 "Assumpte. Nomenament per màxima urgència d’una 
educadora social. Relació dels fets. El cap de Servei de 
Benestar Social sol�licita el nomenament per via de màxima 
urgència d'una educadora social per substitució de ----------
------------------------ que es troba de baixa per malaltia. 
La borsa de treball tramitada per cobrir aquestes vacants 
s’ha esgotat i actualment no s’ha finalitzat el procediment 
per constituir-se una nova borsa. Fonaments de dret. 1.- 
Article 98 del Reglament de Personal al servei de les 
entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel que fa al nomenament de personal funcionari 
interí per màxima urgència. 2.- Article 21.1.h de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
pel que fa a l’òrgan competent per nomenar o contractar 
personal de l’Ajuntament. 3.- L'article 21.Dos de la Llei 
48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
per a l'any 2016, estableix la necessitat de declaració de 
funcions prioritàries o serveis essencials d'alguns llocs de 
treball com a requisit previ a la contractació de personal 
laboral temporal o nomenament de funcionaris interins per 
proveir-los, en el mateix sentit que ho feia l'article L 
'article 21 Dos de la Llei 22/2013, de 22 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l'Estat. En aquest sentit, aquesta 
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declaració la va fer el ple en data i continua vàlida i 
vigent en ser el redactat de les dues lleis idèntic. 4.- 
L’article 10 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de 
l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre, estableix que són funcionaris interins els 
que, per raons expressament justificades de necessitat i 
urgència, són nomenats com a tals per l'exercici de funcions 
pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les 
següents circumstàncies: a) L'existència de places vacants 
quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de 
carrera.  b) La substitució transitòria dels titulars. c) 
L'execució de programes de caràcter temporal, que no podran 
tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze 
mesos més per les lleis de funció pública que es dictin en 
desplegament d'aquest Estatut. d) L'excés o acumulació de 
tasques per termini màxim de sis mesos, dins d'un període de 
dotze mesos. Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 1. 
Nomenar en règim de funcionària interina per màxima urgència 
el personal següent amb les següents circumstàncies: Sra. ---
---------------------------. Circumstàncies del nomenament: 
Per substitució transitòria de la titular de la plaça: Sra. -
----------------------------. Salari: Sou base: 968,57 euros. 
Complement de destinació: 588,75 euros. Complement específic: 
628,20 euros. 2.- Establir que, en tot cas, els nomenaments 
tindran una durada màxima de tres mesos, produint-se el 
cessament en esgotar-se aquest temps o bé en produir-se la 
causa de cessament que correspongui d’acord amb el motiu de 
nomenament establert." 
 
----4. Pressupostos: S'aprova definitivament el pressupost 
municipal per a l’exercici de l’any 2016. La Presidència 
procedeix a la lectura de la proposta següent: 

"El Ple de l’Ajuntament del dia 14 de gener de 2016 va 
aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 
l’any 2016 així com la plantilla del personal de 
l’Ajuntament. Els acords i l’expedient complet s’exposaren al 
públic mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13 corresponent al dia 21 de gener de 2016 i 
fixat al tauler d’anuncis de la corporació pel termini de 
quinze dies hàbils fins el dia 8 de febrer de 2016. En aquest 
tràmit d’informació pública s’han presentat les tretze 
al�legacions següents: Al�legació Número ú presentada per ---
------------------------------, inspector tributari de 
l’Ajuntament, amb registre d’entrada 1527, de 26 de gener de 
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2016, en la que sol�licita que se li reconegui el dret a 
percebre el nivell 26 de complement de destí, amb tots els 
efectes inherents i d'acord amb la documentació aportada. 
Alhora, sol�licita la conseqüent modificació del Pressupost 
Anual de la Corporació Municipal de l'any 2016 perquè el 
complement de destí sol�licitat coincideixi amb l'establert 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2016. 
Al�legació número dos presentada per --------------------, 
president de la Fundació Museu del Joguet de Catalunya, amb 
registre d’entrada 1787, de 29 de gener de 2016, en la que 
sol�licita que s'incorpori al Pressupost municipal per a 
l'exercici 2016 la dotació econòmica suficient per a poder 
atendre la substitució del sistema d'aire condicionat de 
l'edifici, instal�lació de titularitat municipal, segons el 
document d'acord de cessió d'ús de 4 de desembre de 1998 
signat entre la fundació Museu del Joguet de Catalunya i 
l'Ajuntament de Figueres. Sense la substitució d'aquest 
sistema, que funciona amb un gas HCFC, prohibit des de l'1 de 
gener de 2015, no es pot garantir l'obertura al públic de les 
instal�lacions ni l'adequada conservació de les peces de la 
col�lecció del museu. Aquesta al�legació ve acompanyada de 
l'informe de conveniència de substitució del sistema d'aire 
condicionat i dos pressupostos de dues empreses, per a la 
realització d'aquest canvi. Al�legació número tres presentada 
per ---------------------------------------------------------
--, Caps de Gestió de l’Ajuntament de Figueres, amb registre 
d’entrada 1852, de 29 de gener de 2016, proposen que en la 
relació de llocs de treball on estan assignats com a caps de 
gestió el seu complement específic sigui el mateix que el de 
cap de RRHH i passi a ésser anual d'11.850,30 € i mensual de 
846,45 €, distribuït en 14 pagues, donat que cadascun dels 
llocs de treball  del seu Grup té una singularitat 
determinada per les competències de l'Àrea a la qual 
pertanyen i per aquest motiu, tots han de tenir la mateixa 
retribució econòmica. Al�legació número quatre presentada ---
--------------------, President de la Fundació privada del 
Museu del Joguet de Catalunya, amb registre d’entrada 2115, 
de 3 de febrer de 2016, en la que sol�licita que s'incorpori 
al Pressupost municipal per a l'exercici 2016 la dotació 
econòmica suficient per poder atendre la liquidació i 
abonament de la Fundació dels increments dels índex de preus 
al consum dels any 2014, 2015 i 2016, de l'aportació anual 
ordinària, d'acord amb el conveni signat en la sessió 
plenària de l'1 de desembre de 2005. Al�legació número cinc 
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presentada per Agnès Lladó Saus, amb registre d’entrada 2429, 
de 8 de febrer de 2016,  portaveu del grup municipal d’ERC-
MES a l’Ajuntament de Figueres. Presenta 13 al�legacions, 
repartides  en els diferents Capítols. Dins el Capítol 1, 
presenta 4 al�legacions: la primera, proposa la reducció a la 
meitat del capítol per aproximar-se a l'1% segons la llei.  
La segona, dins l'article 10 proposa la reducció 2 càrrecs de 
personal directiu i a la meitat les retribucions d'òrgans de 
govern. La tercera, dins l'article 11, la reducció a la 
meitat dels càrrecs de confiança. I la quarta, dins l'article 
16, sol�licita la reducció del personal directiu, òrgans de 
govern i càrrecs de confiança. Les 4 següents al�legacions es 
troben dins el Capítol 2 i tres d'elles a l'article 22 i 
proposen l'eliminació de les següents partides: "Despeses 
d'Alcaldia" (226010) de 80.000,00€; "Despeses Tinença 
d'Alcaldia" (226011) de 40.000,00€; i "Estudis i Treballs 
Tècnics no Finalistes Alcaldia" (22706). La quarta al�legació 
del Capítol 2 fa referència a l'article 35 i proposa 
l'eliminació dels interessos de demora de 5.000,00€. Dins el 
Capítol 4 presenten dues al�legacions per a la creació de 
dues noves partides: "Línia d'ajuts per reobrir locals buits" 
amb 100.000,00€ i "Línia d'ajuts vinculada a les activitats 
empresarials sorgides del nou viver d'empreses" amb 
150.000,00€. Dins el Capítol 6 presenta 3 al�legacions. La 
primera, dins la partida 60900, increment pressupost 
participatiu vinculat als districtes (500.000,00€). La 
segona, la creació d'una partida "Segona fase Centre Formació 
Integral Ferran Sunyer per enquibir viver d'empreses i 
oficines serveis socials" 850.000,00€. La tercera, i última 
al�legació, del Capítol 6 és l'eliminació de la partida 63200 
"Adequació local Sant Pau" 600.000,00€.  Al�legació número 
sis presentada per ---------------------------, representant 
de Figueres Democràcia, amb registre d’entrada 2451, de 8 de 
febrer de 2016 proposen l'obertura d'una partida de 50.000 
euros per a la confecció urgent d'un Pla de Millora Urbana en 
el marc territorial del barri de Sant Joan i les zones 
adjacents. Aquesta quantitat hauria de sortir de la reducció 
de les següents partides que són inapropiades i algunes 
d'elles a eliminar: 16 101 91200 1000: 284.694,22€; 16 101 
91200 10000: 37.843,64€; 16 109 12001 10001: 14.824,22€; 16 
101 91200 110010: 94.608,86€; 16 101 91200 110011: 
34.666,02€; 16 101 91200 16001: 85.408.20€; 16 101 91200 
23300: 179.265,20€; 16 101 91200 48000: 95.340,00€; 16 110 
13000 10100: 67.271,35€; 16 301 15000 10100: 50.453,51€; 16 
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101 91200 16002: 54.582,82€. Al mateix temps, aquest pla 
hauria d'anar acompanyat d'un ens d'execució. Per aquest 
motiu proposen la creació del Consorci de la Zona Nord-Oest, 
que s’encarregaria de dirigir, coordinar i executar el Pla de 
Millora Urbana.  Al�legació número set presentades per Mª 
Àngels Olmedo Delestal, portaveu del grup municipal del 
Partit Popular de Catalunya a l’Ajuntament de Figueres, amb 
registre d’entrada 2486 de data 8 de febrer de 2016. Són 17 
al�legacions de canvis en partides, algunes d’elles no 
quantificades. En la primera al�legació proposa estudiar tot 
el patrimoni en béns immobles del qual disposa l'Ajuntament i 
plantejar-se posar al mercat alguns actius per tal d'obtenir 
liquiditat i reinvertir-los amb diferents partides del 
pressupost.  La segona al�legació demana una partida de 
100.000 € per la supressió de barreres arquitectòniques,  les 
quals siguin fetes pel personal de la Brigada. La tercera 
al�legació proposa l'increment de la partida d'ajuts per a 
compra de llibres escolars en un 10%. La quarta demana que 
s'incrementi la partida de serveis de teleassistència en un 
15%. La cinquena fa referència a que s'incrementi la partida 
de transport adaptat un 15%. La sisena al�legació proposa 
l'increment de la partida d'habitatge d'inclusió social en un 
15%. La setena al�legació proposa  el reajustament de les 
retribucions dels directors d'àrea i cap de gabinet en un 
10%. La vuitena demana estudiar un possible refinançament 
dels tipus d’interès a la baixa amb els préstecs existents. 
La novena al�legació demanen una partida de 20.000 € per la 
instal�lació de wifi i 2 ordinadors a tots els ens locals de 
les AAVV que tinguin aquesta mancança. La desena demana 
l'adequació de dues parcel�les a la zona del Parc de les 
Aigües per a realitzar la pràctica lliure de futbol, acotada 
amb tanques, també una àrea de multifunció amb els següents 
equipaments: taules de ping-pong, espai per petanca, espai 
per bàdminton i espai per tennis. L'onzena al�legació demana 
per a la zona de l'Eixample el condicionament de la pista de 
bàsquet acotada amb tanques més reubicació dels bancs. També 
aplanar el terreny existent per a jugar a futbol. La dotzena 
al�legació demana l'adequació dels accessos que van des de la 
Pujada del Castell fins a l'estadi municipal Albert Gurt. La 
tretzena demana l'adequació dels accessos de la Pujada del 
Castell. La catorzena al�legació demana un aparell d'aire 
condicionat per l'Associació del barri del Culubret. La 
quinzena al�legació fa referència a la Partida dels 
Pressupostos Participatius (500.000€), considera que primer 
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l'equip de govern ha d'explicar com volen portar a terme 
aquesta participació, cal fer una memòria descriptiva de tots 
els recursos humans i materials, qui liderarà aquesta 
experiència, l'àrea de comunicació, xarxes socials, quin 
paper jugarà la resta dels grups de l'oposició i també, la 
creació d'un Reglament que reguli tots aquests Pressupostos 
Participatius. La setzena al�legació demana que totes 
aquestes al�legacions no siguin tretes de partides 
relacionades amb l'Àrea de Benestar Social. La dissetena 
al�legació, fa  referència a les despeses de personal, que 
representen un augment del 8,47% superior a l'1% estipulat 
d'increment màxim de sous a la llei de Pressupostos Generals 
de l'Estat. Que s'ha establert una previsió d'inversions de 
5.846.129,66€, 4.846.129,66€ amb préstec i 1.000.000€ amb 
transferències de capital d'altres administracions, i que 
aquestes es podran iniciar quan es tingui constància efectiva 
de la realització dels ingressos (endeutament autoritzat o 
resolució de subvenció que hagi entrat al registre de 
l'Ajuntament). Que caldrà vetllar per l'oportuna realització 
dels ingressos pel que fa a la materialització de les 
despeses del pressupost, de manera que si no es fan 
adequadament, no es podran executar determinades despeses. 
Que no es podran efectuar les despeses d'inversió finançades 
amb préstec sense la corresponent aprovació de la tutela 
financera. Que caldrà preveure l'estacionalitat dels 
ingressos en base al calendari de cobrament de tributs per 
poder complir amb el període de pagament de proveïdors.   
Al�legació número vuit presentades per Héctor Amelló Montiu, 
representant del Grup Municipal de Ciutadans- Partido de la 
Ciudadanía a l’Ajuntament de Figueres, amb registre d’entrada 
2488, de 8 de febrer de 2016. Presenta 9 al�legacions de 
modificació de partides. La primera proposa una campanya de 
foment de l'ús del transport urbà de caràcter bianual, 
estructurada en tres fases. Una primera fase d'estudi i 
racionalització del sistema de transport urbà, la segona de 
promoció del transport públic i l’última fase, establir un 
nou sistema tarifari. L'aplicació d'aquesta suposaria la 
disminució de 80.000€ de la partida 16 203 34200 48004 i 
l'augment de la despesa de 80.000€ a la partida 16 304 44110 
44900. La segona al�legació demana la subvenció total de la 
quota d'assistència a les guarderies públiques de la ciutat, 
el cost per assumir-ho seria de 198.000€ reduint-los de la 
partida 16 301 23100 63200.  La tercera és  la dotació 
econòmica per publicitat i comunicació de l'Àrea de Promoció 
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Econòmica, el cost per assumir-ho seria de 10.000€ reduint 
2.000€ de la partida 16 201 33400 226090 i 8.000€ de la 
partida 16 111 92000 226021. La quarta al�legació proposa la 
realització d'un estudi per a l'impuls de l'oficina "FIEM" i 
un HUB. La realització de l'estudi es faria amb personal 
propi, en cas de no poder ser el cost seria de 20.000€ 
reduint 10.000€ de la partida 16 101 91200 22706 i 10.000€ 
més de la partida 16 304 17000 22706.  La cinquena al�legació 
proposa la necessitat de contractar un tècnic per a la 
realització d'un estudi de viabilitat i disseny d'un parc 
tecnològic. La realització de l'estudi es faria amb personal 
propi, en cas de no poder ser el cost seria de 30.000€ i 
suposaria la disminució d'aquest import de la partida 16 203 
34200 48004. La sisena al�legació proposa realitzar un Pla 
d'Inclusió per eradicar la pobresa i un Pla d'Actuació i 
Assistència. La realització de l'estudi es faria amb personal 
propi, en cas de no poder ser el cost seria de 5.000€ i 
suposaria la disminució d'aquest import de la partida 16 201 
33400 48004.  La setena al�legació fa referència a la creació 
d'un Òrgan Consultiu de Joventut que gestioni el 10% del 
Pressupost Participatiu, 50.000€ de la partida 16 301 92000 
60900. Aquesta participació s'organitzarà en un marc obert i 
autoconsultiu que protegeixi l'espai de diàleg, informació i 
discussió de forma oberta i flexible. La vuitena al�legació 
proposa la creació d'una comissió d'estudi per a la fusió 
administrativa entre Figueres-Vilafant. La previsió de 
despesa d'aquesta comissió només s'hauria de considerar si no 
pogués ser assumit pel Departament de Secretaria i 
Intervenció, amb un cost de 5.000€ a descomptar de la partida 
16 201 33400 48004. La novena al�legació proposa la creació 
del Departament de Central de Compres professionalitzada, 
reduint les despeses, optimitzant les operacions i aconseguir 
millors preus. La central ha d'estar oberta a tots els 
productes que es comprin o serveis que es contractin exempts 
de licitació. Al�legació número nou presentada per Manuel 
Toro Coll, conseller delegat de l'empresa plurimunicipal 
Figueres de Serveis, S.A., amb registre d’entrada 2492, de 8 
de febrer de 2016 al�lega que d'acord a la modificació 
aprovada de la Llei d'IVA no estaran subjectes a l'impost els 
serveis que presta FISERSA en relació als estacionaments 
regulats, clavegueram, grua municipal i sanejament d'aigües 
residuals. Tampoc seran deduïbles les quotes suportades de 
l'impost pels bens i serveis adquirits per realitzar la 
prestació de la majoria dels serveis encomanats a FISERSA per 
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l'Ajuntament de Figueres. Aquests fets comporten la 
necessitat d'adaptar i modificar les partides pressupostàries 
que corresponen als serveis prestats. Aquests són, pel que fa 
al pressupost de despesa: 16 401 43110 226104 (Fisersa. Parc 
d'Atraccions. Fisersa, Servei de Mobilitat) 3.662,00€; 16 204 
92501 22799 (Associacions) 3.085,00€; 16  304 13300 25000 
(Servei d'Aparcament) 550.364,00€; 16 304 16000 25000 (Servei 
de Clavegueram) 210.319,00€; 16 304 16100 25000 (Servei 
d'Aigua) 1.308.895,00€; 16 304 13300 25001 (Servei de Grua) 
439.792,00€; 16 304 13300 25002 (Premi Cobrança 
Estacionament) 21.249,00€; 16 304 16100 25002 (Premi Cobrança 
Aigua)  90.000,00€; 16 304 16100 25003 (Finançament Dipòsit) 
23.475,00€; 16 304 44110 44900 (Transport Urbà) 820.317,00€; 
16 304 16100 61900 (Inversió en Xarxa d'Aigua) 75.000,00 €; 
16 304 1600 61901 (Inversió en Xarxa de Clavegueram) 
75.000,00€; 16 304 16100 61901 (Fons de Reposició Aigua) 
60.000,00€; 16 304 16000 61902 (Pla de Recs de Clavegueram) 
60.000,00€; 16 304 16000 61903 (Fons de Reposició 
Clavegueram) 41.547,00€; 16 304 13300 62300 (Ampliació 
Serveis Estacionament) 10.000,00€; 16 304 16100 44900 
(Explotació Planta Depuradora) 1.196.145,00€. Pel que fa al 
pressupost d'ingressos: 16 304 34902 (Explotació Planta 
Depuradora) 1.124.780,00€. Al�legació número deu presentada 
presentades pel Comitè d’Empresa i la Junta de Personal de 
l’Ajuntament de Figueres, amb registre d’entrada 2494, de 8 
de febrer de 2016. Presenten 9 al�legacions.  La primera 
al�legació és el fet que no s'ha negociat cap aspecte del 
pressupost amb ells. La segona al�legació és que no existeix 
cap partida pressupostària per preveure possibles 
modificacions econòmiques que se'n derivin de la valoració 
dels llocs de treball. La tercera al�legació és la manca d'un 
futur Pla de Promoció interna del personal. La quarta 
al�legació és la manca de previsió de possibles modificacions 
econòmiques en el proper Conveni/Acord de condicions de 
treball. La cinquena al�legació és que la partida de serveis 
extraordinaris no s'ajusta a la realitat. La sisena 
al�legació és la manca d'una partida de subvenció per la 
Junta de Personal. La setena al�legació és la manca d'una 
partida de subvenció pel Comitè d'Empresa. La vuitena 
al�legació és la manca d'una partida per a la climatització 
de la Casa Consistorial. Al�legació número onze presentada 
per -------------------------------------------, Tècnics 
d'Administració General de l'Ajuntament de Figueres, amb 
registre d’entrada 2534, de 8 de febrer de 2016. al�leguen 
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que previs els tràmits i informes que hom cregui adients, es 
contempli al pressupost municipal per a l'exercici de 2016, 
la previsió i la dotació de la despesa adient que incorpori 
la valoració aprovada, específica i vigent per als llocs de 
treball de TAG i que es procedeixi a fer efectiu el seu 
pagament. Al�legació número dotze presentada per Natàlia 
Sànchez Dipp, representant del grup municipal de la CUP-PA a 
l’Ajuntament de Figueres, amb registre d’entrada 2538, de 8 
de febrer de 2016. Són 33 al�legacions, són augment, 
disminució, eliminació o creació de partides. Hi ha 11 
al�legacions que són propostes d'eliminació de partides, són 
les següents: “Assistències membres corporació” (16 103 91200 
23300); “Retr. Comp. P. eventual Alcaldia-Presidència” (16 
101 91200 110000); “Retr. Bas. P. Eventual Alcaldia-
Presidència" (16 101 91200 110010); "Retr. Bas. P. Eventual 
Tinença d'Alcaldia" (16 101 91200 110001); "Retr. Comp. P. 
Eventual Tinença d'Alcaldia" (16 101 91200 110011); "Despeses 
Instituc. i Respresent. Alcaldia" (16 101 91200 226010); 
"Despeses Instituc. i Represent. Tinença Alcaldia" (16 101 
91200 226011); "Retr. Bas. P. Directiu Seguretat, Cohesió i 
Emergència" (16 110 13000 10100); "Seguretat Social P. Dir. 
Seguretat Cohesió i Emergència" (16 110 13000 16000); "Retr. 
Bas. P. Directiu Urbanisme" (16 301 15000 10100); i "Retr. 
Bas. P. Directiu Serv. Urbans" (16 304 15320 10100). Les 
següents cinc al�legacions són propostes per a la reducció de 
les següents partides:    "Seguretat Social Ag. Plan. Arqu i 
Esp. Públic” (16 301 1500   16000) a 65.557,25 €; "Retr. Bas. 
Òrgans de Govern" (16 101 91200 10000) a 123.907,09 €; 
"Seguretat Social Ag. Plan. Arqu. i Esp. Públic" (16 304 
15320 16000) a 250.167,39€; "Assignacions a Grups Municipals" 
(16 103 91200 48000) a 72.000,00€ i   "Interessos Préstec" 
(16 404 01100 31000) a 1.170.500,00€. Les sis següents 
al�legacions proposen l'augment de les partides: "Conveni 
Centre Distribució d'Aliments" (16 205 23100 48005) a 
130.000,00 €; "Funcionament SIAD, Infor. i Atenció a la Dona" 
(16 205 23100 226993) a 30.000,00€; "Ajuts socials 
manteniment Habitatge" (16 205 15210 48000) a 250.000,00€; 
"Programes  Socials en Pobresa Energètica" (16 205 15210 
226992) a 50.000,00€; "Actuacions Barri de Sant Joan" (16 205 
23101 226992) a 130.000,00€ i "Habitatge Inclusió Social" (16 
205 15210 226991) a 200.000,00€. Les següents 11 al�legacions 
proposen la creació de noves partides: "Cartelleres" de 
10.000,00€; "Educadors/res Socials a totes les Escoles" de 
200.000,00€; "Jocs Escolars" de 60.000,00€; "Projecte Escoles 
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Obertes" de 20.000,00€: "Estudi Rehabilitació Habitatge 
Centre Històric" de 40.500,00€; "Treballs previs 
municipalització de serveis d'enllumenat, escombraries i 
parcs i jardins" de 50.000,00€; "Treballs previs per a la 
creació d'un centre sociosanitari integrat per a la gent 
gran" de 100.000,00€; "Ajuts socials IBI famílies risc 
exclusió social" de 60.000,00€; "Programa de Foment de la 
Participació i la cultura democràtica" de 50.000,00€; 
"Subvenció entitats per a processos participatius interns" de 
18.500,00€ i "Pla Especial d'espais agraris, forestals i 
periurbans" de 25.000,00€.   Al�legació número tretze 
presentada per Maria del Mar Casas Honrado, representant del 
grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de 
Figueres i Regidora d'Educació, amb registre d’entrada 2544, 
de 8 de febrer de 2016 ha presentat una al�legació 
sol�licitant que s'incrementi la partida corresponent a la 
Xarxa d'espais municipals d'estudi (partida 16 202 32600 
22606) en un import equivalent a 13.190,00 € i al mateix 
temps, es disminueixi la consignació relativa a una altra 
partida, la 16 202 32600 48003, relativa a la Fundació Clerch 
i Nicolau pel mateix import (13.190,00€).  Atès que segons 
estableix l’article 170 apartat 2 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, únicament podran 
presentar-se reclamacions contra el pressupost: a) Per no 
haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits 
establerts en la Llei 39/1988. b) Per ometre el crèdit 
necessari per al compliment d’obligacions exigibles a 
l’Ajuntament en virtut de precepte legal o de qualsevol altre 
títol. c) Per ésser de manifesta insuficiència els ingressos 
amb relació a les despeses pressupostàries o bé d’aquestes 
respecte a les necessitats per les que estan previstes. Atès 
el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
els Bases del règim local, el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret 
Legislatiu de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 
d’abril, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, i el Reglament de personal al servei de les 
entitats locals que va ser aprovat pel Decret de la 
Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol. És per 
tot això que aquesta Alcaldia-Presidència proposa a 
l’Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents: 1. 
Estimar les al�legacions següents:  La número quatre 
presentada per ---------------------------, President de la 
Fundació privada del Museu del Joguet de Catalunya, amb 
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registre d’entrada 2115, de 3 de febrer de 2016. De la número 
vuit, la primera, la tercera, la sisena i la vuitena, 
presentada per Héctor Amelló Montiu, representant del Grup 
Municipal de Ciutadans- Partido de la Ciudadanía a 
l’Ajuntament de Figueres, amb registre d’entrada 2488, de 8 
de febrer de 2016. La número nou presentada per Manuel Toro 
Coll, conseller delegat de l'empresa plurimunicipal Figueres 
de Serveis, S.A., amb registre d’entrada 2492, de 8 de febrer 
de 2016. La número tretze presentada per Maria del Mar Casas 
Honrado, representant del grup municipal de Convergència i 
Unió a l’Ajuntament de Figueres i Regidora d'Educació, amb 
registre d’entrada 2544, de 8 de febrer de 2016. En relació a 
les partides pressupostàries del pressupost 2016, es fan 
constar els següents canvis: A les partides del Pressupost de 
despeses.  
Num. 
al�legació 

Modificació Denominació partida  Import  

Núm. 4 Minoració  16 301 33301 63500  
Projecte canvi platea Teatre 
Jardí 

-3.822,28€ 

 Alta partida nova    
 

16 201 33303 48001  
Museu del joguet   

3.822,28€ 

Núm. 8.3. Minoració 16 111 92000 226021 Anuncis i 
continguts mitjans comunicació      

-10.000,00€ 

 Alta partida nova 16 111 43000 22602 Publicitat i 
comunicació Promoció Econòmica   

10.000,00€ 

Núm. 8.6. Minoració 16 201 33400 48004 Subvencions 
associacions 2015   

-5.000,00€ 

 Alta partida nova 16  205 23100 22706 Estudi 
radiografia de la pobresa   

5.000,00€ 

Núm. 13 Minoració  16 202 32600 48003  
Fundació Clerch i Nicolau 

-13.190,00€ 

 Ampliació  16 202 32600 22606  
Xarxa d'espais municipals 
d'estudi 

13.190,00€ 

En relació a l’al�legació primera de la de la número vuit, 
s’estima en un import de 65.000€ per a l’estudi i 
racionalització del sistema de transport urbà, així com la 
seva promoció, import que s’atendrà via modificació de crèdit 
pressupostari o via aplicació del resultats de l’exercici 
2015 de la societat municipal FISERSA. En relació a 
l’al�legació cinquena de la de la número vuit, s’estima en un 
import de 30.000€ per a la realització d’un estudi sobre la 
viabilitat d’un parc tecnològic amb càrrec a partides 
aprovades en el pressupost inicial del servei de Promoció 
econòmica. En relació a l’al�legació vuitena de la número 
vuit, s’estima per un import de 5.000€ en el sentit de 
realitzar un estudi sobre la potencial suma de sinergies 
entre Figueres i Vilafant, amb càrrec a la partida d’estudis 
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i treballs tècnics de l’Alcaldia. En relació a l’al�legació 
número nou, fer constar que l’import final de les partides 
que s’hi relacionen serà el següent:    
Pressupost d’ingressos  
16 304 34902         Explotació planta depuradora             1.124.780,00€ 
Pressupost de despeses   
16 401 43110 226104  Fisersa. Parc d'Atraccions.  
                     Fisersa, Servei de Mobilitat                 3.662,00€ 
16 204 92501 22799   Associacions                                 3.085,00€ 
16 304 13300 25000   Servei d'Aparcament                        550.364,00€ 
16 304 16000 25000   Servei de Clavegueram                      210.319,00€ 
16 304 16100 25000   Servei d'Aigua                           1.308.895,00€ 
16 304 13300 25001   Servei de Grua                             439.792,00€ 
16 304 13300 25002   Premi Cobrança Estacionament                21.249,00€ 
16 304 16100 25002   Premi Cobrança Aigua                        90.000,00€  
16 304 16100 25003   Finançament Dipòsit                         23.475,00€ 
16 304 44110 44900   Transport Urbà                             820.317,00€ 
16 304 16100 61900   Inversió en Xarxa d'Aigua                   75.000,00€ 
16 304 16000 61901   Inversió en Xarxa de Clavegueram            75.000,00€ 
16 304 16100 61901   Fons de Reposició Aigua                     60.000,00€  
16 304 16000 61902   Pla de Recs de Clavegueram                  60.000,00€  
16 304 16000 61903   Fons de Reposició Clavegueram               41.547,00€  
16 304 13300 62300   Ampliació Serveis Estacionament             10.000,00€  
16 304 16100 44900   Explotació Planta Depuradora             1.196.145,00€  

2. Estimar les següents propostes sense cap repercussió 
econòmica: De la número set, la primera, la vuitena i la 
quinzena i parcialment la desena i onzena, en el sentit que 
l’equip de govern es compromet a dur-ho a terme com una de 
les diferents propostes a escollir pels veïns en el marc dels 
Pressupostos participatius, presentades per Mª Àngels Olmedo 
Delestal, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya a l’Ajuntament de Figueres, amb registre d’entrada 
2486, de data 8 de febrer de 2016. De la número vuit, la 
quarta i la novena, en tant que seran assumides per personal 
propi, presentada per Héctor Amelló Montiu, representant del 
Grup Municipal de Ciutadans- Partido de la Ciudadanía a 
l’Ajuntament de Figueres, amb registre d’entrada 2488, de 8 
de febrer de 2016. 3. En base a l’esmena presentada per 
l’Alcaldia en relació al capítol 6 de despeses, en cas de ser 
aprovada, fer constar que el cap. 6 quedaria de la següent 
forma:  

2016 105  49100 64100  
Sistema informació 
territorial                          30.000,00 € 

2016 105  92001 63600  
Adquisició infraestructures 
informatica i comunic        50.000,00 € 

2016 105  92001 64101  Transparència                                           12.000,00 € 

2016 110  13200 62400  Compra vehicle g.u.                                       5.500,00 € 

2016 201  33302 68900  
Adquisicions museu de 
l'empordà                          15.000,00 € 

2016 301  23100 62200  Compra local c/sant pau                               195.743,55 € 

2016 301  23100 63200  Reforma dependències serv.     300.000,00 € 
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socials                 

2016 301  32300 62300  Coberta pistes joaquim cosí                           240.000,00 € 

2016 301  33301 63500  
Projecte canvi platea teatre 
jardí                         6.177,72 € 

2016 301  33303 63300  
Manteniment instal�lacions 
museu del joguet              25.000,00 € 

2016 301  33800 62300  Carpa sala vilatenim                                    60.000,00 € 

2016 301  34200 62200  Pavelló municipal                                  1.000.000,00 € 

2016 301 34200 63200 Adequació edificis esportius     150.000,00 € 

2016 301  43200 62200  Casa natal salvador dalí                              500.000,00 € 

2016 301  92000 60900  
Inversions barris. pressup. 
participatius              500.000,00 € 

2016 301  92000 61900  Pla de barris                                         300.000,00 € 

2016 301 92000 63200 Adequació casa consistorial     150.000,00 € 

2016 301  92400 62200  
Centres cívics i centres 
socials                           7.500,00 € 

2016 303  17210 62300  
Calderes edificis municipals 
(biomassa)                159.708,11 € 

2016 304  13300 62300  
Ampliació serveis 
estacionament                         10.000,00 € 

2016 304  15320 61900  Pla asfaltatge voreres                                500.000,00 € 

2016 304  15320 62100  
adaptació itinerari vianants 
c. cívic m.ham              50.000,00 € 

2016 304  15320 62400  Adquisió vehicles via pública                   45.000,00 € 

2016 304  16000 61901  Inversió en xarxa clavegueram                           75.000,00 € 

2016 304  16000 61902  Pla de recs de clavegueram                              60.000,00 € 

2016 304  16000 61903  Fons reposicio clavegueram                              41.547,00 € 

2016 304  16100 61900  Inversió en xarxa d'aigua                               75.000,00 € 

2016 304  16100 61901  Fons reposició aigua                                    60.000,00 € 

2016 304  16400 63200  
Intervenció en nínxols i nous 
cineraris                  75.000,00 € 

2016 405  92000 62500  Mobiliari oficina                                       10.000,00 € 

      4.708.176,38 € 

4. En base a l’informe del Cap de Recursos humans, esmenar 
l’error material que consta en el lloc de treball, de nova 
incorporació, Tècnic/a d’Administració General (adscrit a 
Serveis generals). En el complement específic mensual on diu 
1.029,74 euros ha de dir 948,20 euros. En el total anual on 
diu 14.416,36 euros ha de dir 13.274,80 euros. 5. Desestimar 
la resta d’al�legacions formulades contra l’aprovació inicial 
del pressupost i en relació a la plantilla de personal en 
base a l’informe de Cap de Recursos humans. 6. Aprovar 
definitivament la plantilla de personal de l’Ajuntament que 
comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventuals, amb llurs retribucions. 7. 
Aprovar definitivament el pressupost de l’Ajuntament per a 
l’exercici de l’any 2016 que comprèn l’estat d’ingressos i de 
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despeses segons l’annex, amb el següent resum per capítols 
d’ingressos i despeses: 
 Pressupost de despeses de 

l’Ajuntament de Figueres 
  

Cap. I Personal 15.920.580,06 € 

Cap. II Béns corrents i serveis 22.935.464,67 € 

Cap. III Despeses financeres 1.388.000,00 € 

Cap. IV Transferències corrents 5.371.123,18 € 

Cap. V Fons de contingència 75.000,00 € 

Cap. VI Inversions reals 4.708.176,38 € 

Cap. VII Transferències de capital 573.433,00 € 

Cap. 
VIII 

Actius financers 0,00 € 

Cap. IX Variació passius financers 5.350.000,00 € 

 Total pressupost de despeses 56.321.777,29 € 

 Pressupost d’ingressos de 
l’Ajuntament de Figueres:  

  

Cap. I Impostos directes 23.643.500,00 € 

Cap. II Impostos indirectes 275.000,00 € 

Cap. III Taxes i altres ingressos 15.266.406,19 € 

Cap. IV Transferències corrents 11.933.420,44 € 

Cap. V Ingressos patrimonials 497.321,00 € 

Cap. VI Alienació inversions reals 0,00 € 

Cap. VII Transferències de capital 994.133,05 € 

Cap. IX Variació passius financers 3.711.996,61 € 

 Total pressupost ingressos 56.321.777,29 € 

El pressupost consolidat de despeses de l’Ajuntament de 
Figueres importa 57.594.820,62 euros, inclòs l’estat de 
previsió de despesa  de les societats mercantils. 
 Pressupost consolidat de despeses Import  

CAP. I Personal 19.365.408,06 € 

CAP. II Béns corrents i serveis 22.859.262,67 € 

CAP. III Despeses financeres 1.399.229,00 € 

CAP. IV Transferències corrents 3.354.661,18 € 

CAP. V Fons de contingència 75.000,00 € 

CAP. VI Inversions reals 4.477.259,38 € 

CAP. VII Transferències de capital 573.433,00 € 

CAP. 
VIII 

Variacions d’actius financers 0,00 € 

CAP. IX Variacions de passius financers 5.490.567,33 € 

 Total Pressupost consolidat de despeses 57.594.820,62 € 

El pressupost consolidat d’ingressos de l’Ajuntament de 
Figueres importa 57.622.813,29 euros, inclòs l’estat de 
previsió d’ingressos de les societats mercantils. 
 Pressupost consolidat d’ingressos Import  

CAP. I Impostos directes 23.643.500,00 € 



 18 

CAP. II Impostos indirectes 275.000,00 € 

CAP. III Taxes i altres ingressos 16.567.442,19 € 

CAP. IV Transferències corrents 11.933.420,44 € 

CAP. V Ingressos patrimonials 497.321,00 € 

CAP. VII Transferències de capital 994.133,05 € 

CAP. IX Variacions de passius financers 3.711.996,61 € 

 Total Pressupost d’ingressos 57.622.813,29 € 

8. Autoritzar l'alcaldesa-presidenta perquè faci tants actes 
i gestions com calguin per a l'execució dels acords 
anteriors.” Prossegueix amb l'ús de la paraula la Presidència 
que diu que s'hauria d'introduir una esmena a la incorporació 
d'al.legacions que suposen variació econòmica en el sentit 
d'incrementar en 7.000 euros, fins els 15.000, la partida 
relativa a la participació ciutadana que estava dotada amb 
8.000 euros; que es faria deduint la partida de retribucions 
del personal directiu i que pregunta que si és possible fer 
aquesta esmena. 
 Seguidament, intervé el secretari general de la 
corporació que diu que jurídicament qualsevol esmena és 
possible, però que la interventora hauria de dir si 
financerament també ho és i que l'equilibri pressupostari ha 
d'existir sempre perquè una alça d'una partida sempre ha de 
comportar la baixa d'una altra.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que es proposa incrementar en 7.000 euros 
la partida de participació ciutadana que estava dotada en 
8.000 fins arribar a 15.000 i que aquests 7.000 es deduïssin 
de la partida de retribucions del personal directiu. 
 Seguidament, intervé la interventora municipal de fons 
que diu que ambdues partides són de pressupost corrent i que, 
per tant, no afectarà al càlcul de l'estabilitat 
pressupostària ni de la regla de la despesa perquè el volum 
total del pressupost no es modifica. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que es proposa aquesta primera esmena. 

Seguidament, torna a intervenir el secretari general de 
la corporació que pregunta que si volen anar votant les 
esmenes o si s'esperen al final. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que millor esperar al final perquè hi 
haurà alguna esmena més i que falta incorporar com a esmena 
de veu el que ja es va exposar en Comissió Informativa en 
relació a les al.legacions formulades pel Partit Popular que 
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no suposarien impacte econòmic, sinó que se sotmetrien a una 
modificació de crèdit posterior. 
 Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que 
es tracta de fer una esmena estimant parcialment algunes de 
les al.legacions presentades pel Partit Popular; que, en 
relació amb l'al�legació número 2, es proposa afegir una 
partida de 40.000 euros per a la supressió de barreres 
arquitectòniques; que, en relació a la número 9, afegir una 
partida de 20.000 euros per a la instal�lació de wi-fi i 
ordinadors a les seus de les associacions de veïns; que, en 
relació amb la número 12, afegir una partida de 20.000 euros 
per a l'adequació dels accessos que van de la pujada del 
Castell a l'estadi municipal Albert Gurt; que, en relació amb 
la número 13, afegir una partida de 20.000 euros més per a 
l'adequació dels accessos a la pujada del Castell i que es 
farà en virtut d'una modificació de crèdit pressupostari 
posterior a l'aprovació del pressupost. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que s'ha expressat de forma resumida 
l'impacte o les modificacions que han suposat l'estimació o 
la desestimació de les al�legacions presentades pels 
diferents grups municipals, per part del personal municipal i 
per part de ciutadans interessats; que això ha esta fruit de 
la negociació i de les converses tingudes amb diferents grups 
municipals durant aquest termini d'informació pública  
restant l'esperit del pressupost que es proposa sotmetre a 
aprovació definitiva en el mateix sentit que es va sotmetre a 
l'aprovació inicial; que és un pressupost on s'aposta per les 
àrees d'atenció a les persones i pel reforç de les partides 
referents a la seguretat ciutadana i a la cohesió social; que 
és un pressupost on es recupera la inversió de manera 
important per a poder assolir en aquest primer any de mandat 
totes aquelles inversions que entenen estratègiques i 
essencials per a poder tenir-les acabades i en funcionament 
en els propers anys; que això comportarà la formalització 
d'una operació de préstec a llarg termini; que també suposa 
per primera vegada estrenar els pressupostos participatius en 
la decisió dels projectes dels quals hauran de correspondre 
en els diferents districtes o barris que sorgeixin iue aquest 
és el pressupost que se sotmet a aprovació. 
 Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que tots saben que quan es va fer l'aprovació inicial 
d'aquest pressupost el seu grup va ser molt crític; que va 
ser crític en la manera en com s'havia fet; que va ser crític 
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dient que creu que quan un pressupost arriba a una aprovació 
inicial o arriba al ple de l'ajuntament estaria molt bé que 
abans hagués estat parlat i consensuat amb molts o amb tots 
els grups municipals; que tothom hi hauria d'haver pogut dir 
una mica la seva, però no només els partits polítics, sinó 
també els ciutadans; que, en aquell moment, va fer notar el 
seu malestar; que va fer el seu vot contrari a l'aprovació 
inicial i que va manifestar al govern la seva intenció de 
votar-hi en contra i, molt probablement, de no presentar-hi 
al�legacions, ja que no creu molt en les al�legacions, sinó 
que creu més en el dia a dia, en la negociació diària, en el 
consens i en el treball entre tots; que, posteriorment, el 
govern a través del regidor tinent d'alcalde, Pere Casellas, 
va fer saber la voluntat de reunir-se amb el seu grup 
municipal per intentar arribar a un acord per aprovar aquests 
pressupostos; que va acceptar la invitació, ja que el grup de 
Compromís d'Esquerres per Figueres sempre estarà per la 
negociació i per mirar de fer les coses el millor possible 
per a la ciutat de Figueres; que d'aquella reunió van sortir 
amb les idees que no podien fer un acord només per a aquells 
pressupostos, sinó que si realment es volia comptar amb el 
suport del grup de Compromís d'Esquerres per Figueres s'havia 
de fer un gir amb les polítiques generals de l'Ajuntament que 
no només afectessin a aquest pressupost, sinó a la dinàmica 
del dia a dia i al Pla d'Acció Municipal que volia implantar 
el govern de la ciutat durant els propers tres o quatre anys; 
que això va generar un seguit de reunions que han generat un 
acord conegut per tots perquè han volgut que fos transparent 
i que el conegués tothom; que és un acord amb gran contingut 
polític; que el seu grup creu que aquest acord és la millor 
manera de poder contribuir en què es facin les coses 
diferent, en tenir una ciutat més participativa, més verda i, 
en general, una ciutat millor que essent un sol regidor a 
l'oposició davant la impossibilitat de teixir una alternativa 
d'esquerres que pogués fer front al govern de la ciutat; que, 
per tant, el seu vot en aquest pressupost serà un vot positiu 
en virtut dels compromisos que han signat en aquest pacte; 
que creu que aquest pas és un pas valent que el treu de la 
zona de confort política; que és un pas que genera alguna que 
altra contradicció necessària en política; que espera que 
vagi molt bé i que sigui positiu per a la ciutat; que estan 
molt esperançats; que el seu vot serà positiu per a aquest 
pressupost i que espera que les coses vagin de la millor 
manera possible per a tots. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que dóna les gràcies al senyor Monfort 
pel seu vot a favor. 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
se encuentran quizás ante el documento más importante que va 
a pasar en todo el año por este Ayuntamiento; que es un 
presupuesto municipal donde queda reflejada la estrategia de 
un gobierno; que irá de la parte menos grata a la más grata; 
que empezará por hacer la pregunta de si es este el 
presupuesto de Ciudadanos; que es evidente que no lo es 
porque no son ellos los que han elaborado este presupuesto, 
pero que tampoco les parece mal, si no que simplemente es un 
presupuesto a la medida de las necesidades del gobierno; que 
no pueden dar un apoyo explícito a este presupuesto porque no 
refleja las necesidades y las prioridades del grup municipal 
de Ciudadanos, pero que, además, contiene algunas partidas de 
gasto con las que anteriormente ellos se han mostrado 
disconformes como, por ejemplo, podrían ser las dedicaciones 
exclusivas o parciales, los puestos de dirección y la compra 
del local de la calle Sant Pau y las obras de rehabilitación 
entre otras partidas; que contiene algunas partidas que por 
muy pequeñas que sean les impiden poderse sumar a este 
presupuesto como, por ejemplo, podría ser la cuota que están 
pagando a la Associació de Municipis per la Independència; 
que Ciudadanos no comparte este posicionamiento, pero que  
cree que es peor tener un presupuesto prorrogado porque al 
final quien termina pagando las consecuencias de prorrogar un 
presupuesto son los ciudadanos; que han hablado con el 
gobierno; que han tenido un diálogo fructífero y bueno y que 
por eso se han replanteado también su posición a través de 
que les han aceptado sus alegaciones; que hay alegaciones que 
consideran que eran necesarias y que mejoran el presupuesto 
como, por ejemplo, hacer una radiografía de la pobreza como 
paso previo imprescindible para crear un plan de actuación, o 
la gratuidad de los autobuses o un estudio para la creación 
de un "hub" que sería una oficina de emprendedores o un 
espacio de "coworking" o el estudio de viabilidad para un 
parque tecnológico así como que se incluyan proyectos 
destinados a la juventud en la partida reservada para 
presupuestos participativos; que también consideran sumamente 
importante el estudio de la posible fusión administrativa o 
esa posibilidad de sinergias entre Vilafant y Figueres o, por 
último, la creación de una central de compras; que lo que 
realmente les ha hecho replantearse su voto inicial, lo que 
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ha hecho que quisieran volver a pensar si tenían que dar un 
voto negativo o una abstención, ha sido el hecho de que el 
gobierno haya decidido, en algún momento, a través de sus 
peticiones, amortizar una mayor de cantidad de deudas, ya que 
en un momento inicial estaban amortizando aproximadamente 
500.000 euros, pero parece ser que al final van a amortizar 
más de 1.500.000 euros; que eso les satisface mucho porque 
permite amortizar más deuda, dejarlos en una mejor situación 
y dejar un margen de maniobra para las cosas que en un futuro 
puedan venir; que consideran que con la aceptación de estas 
sugerencias y su inclusión en el presupuesto se está 
profundizando en algunas de las líneas que Ciudadanos 
consideraban prioritarias desde el principio de la 
legislatura, como son la radiografía urgente de la pobreza, 
medidas para la transparencia y la participación, medidas de 
reactivación económica y empleo, juventud y deporte, y una 
política presupuestaria rigurosa; que en Ciudadanos siempre 
han manifestado su disposición para llegar a acuerdos, a  
dialogar, a hablar con todos los grupos y que esto es fruto 
del compromiso que ellos tienen con los ciudadanos; que lo 
que jamás van a hacer es cerrarse en banda; que siempre 
estarán dispuestos a hablar y a reconsiderar sus posiciones y 
que por todo lo expuesto, por estas modificaciones, por 
aceptar sus alegaciones y, sobre todo, por reducir la deuda 
han decidido que su grupo municipal va a abstenerse en este 
punto. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que el pressupost que presenta el govern de 
Convergència, Unió i Partit Socialista de Catalunya no és el 
pressupost de la Candidatura d'Unitat Popular; que ja ho van  
manifestar a l'aprovació inicial i ho han anat manifestant; 
que d'entrada hi detecten diverses mancances, especialment, 
de cara al que contemplen o diuen que és un dels principals o 
un dels eixos vertebrals del pressupost com és l'atenció a 
les persones; que des de la Candidatura d'Unitat Popular 
veuen que aquest pressupost està lluny de prioritzar aquelles 
qüestions que consideren que són urgents per a la ciutadania; 
que, en termes generals, com a pressupost encara estan lluny 
d'equiparar-se a ciutats com Girona o Olot pel que fa als 
tant per cents que es dediquen a aquells béns públics de 
caràcter preferent com són educació, sanitat, cultura i 
esports, o a les actuacions de promoció i protecció social; 
que s'han incrementat algunes partides en aquest sentit i, 
per tant, que benvingudes siguin, però que creuen que 
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continuen estant lluny; que també vol dir que encara detecten 
que el volum de despesa que se'n va als serveis urbans i als 
serveis públics bàsics, pel que fa a la ciutat de Figueres, 
és massa elevat; que enguany estan perdent l'oportunitat de 
poder reduir aquesta despesa a través d'una inversió que 
podria ser la inversió, municipalitzar i fer d'aquells 
serveis essencials per a la ciutadania serveis públics i de 
qualitat; que en aquesta segona proposta veuen una disminució 
pel que fa a inversions en comparació amb la proposta inicial 
i que, per tant, també que sigui benvingut, però que veuen 
que aquestes prioritats en les inversions no són en cap cas 
les que la Candidatura d'Unitat Popular veu com a 
imprescindibles per a la ciutat; que no entrarà a valorar-les 
una per una, però que sí que els preocupa l'aportació que es 
farà per a la construcció del pavelló municipal especialment 
veient el Pla d'inversions i finançament del pressupost 2016 
fins el 2018; que aproximadament 1.000.000 d'euros del 
préstec que es contraurà s'anirà a un pavelló municipal; que 
l'any que ve està previst que 1.000.000 d'euros més 
d'aportació municipal se'n vagi a un pavelló del qual la 
mateixa alcaldessa informava o confirmava en Comissió 
Informativa que no hi ha projecte i que, per tant, el que 
estan fent és comprar un pis que no saben ni si té parets ni 
tampoc saben què acabarà costant; que veuen un lligam 
econòmic i pressupostari amb el deute per qüestions que són 
més volàtils o que aparentment semblen més fum que no pas 
qüestions reals com les que sí que saben com poden acabar; 
que els agradaria haver vist una voluntat per part de 
l'Ajuntament de municipalitzar els serveis públics amb 
l'oportunitat que tenen aquest 2016 amb el fi de contracte 
amb Ecoserveis o bé altres qüestions com poden ser les 
amenaces que tenen davant i que saben que estan allà com pot 
ser la qüestió del Turó Baix, ja que amb l'endeutament que 
estan adquirint ara mateix, potser un cop s'hagi resolt 
aquest tema, no podran requerir de nou endeutament; que 
potser ja no tindran aquesta oportunitat de contractar i es 
veuran amb un problema gros, però que, en tot cas, no ho 
haurà de resoldre la Candidatura d'Unitat Popular, sinó que 
serà una qüestió del govern, però que tindrà repercussions 
sobretot en la ciutadania; que els preocupen aquests riscos 
sobre les inversions i l'endeutament que comporten; que han 
de permetre que s'allargui una mica en el sentit que ha 
comentat el senyor Amelló com és que estan aprovant el tema 
segurament més important de tot l'any i que, per tant, es 
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prendrà el seu temps; que la Candidatura d'Unitat Popular va 
fer 33 al�legacions; que agraeix la trobada que van tenir per 
parlar-ne; que hi havia tota una proposta política, en el 
sentit que ja han anat expressant sobre el seu desacord en la 
contractació de càrrecs de confiança escollits a dit i en la 
contractació de personal directiu amb sous abusius; que també 
hi havia una proposta de disminució del sou dels regidors que 
tenen dedicacions, ja que creuen que els regidors que tenen 
dedicació han de cobrar, però consideren que podrien cobrar 
una mica menys i que, en aquest sentit, hi havia propostes de 
reducció de despesa en aquestes partides;  que sabien que hi 
havia qüestions que no les podrien aconseguir, però sí que 
estaven esperançats i les presentaven amb la idea de poder 
aconseguir o de poder convèncer el govern que els seus sous 
eren massa alts per la ciutat en la que viuen i que valia la 
pena abaixar-se els seus sous per aconseguir partides que en 
cap cas eren propostes de màxims per la Candidatura d'Unitat 
Popular, sinó que eren propostes de mínims, d'urgència i 
imprescindibles per a la ciutat; que van proposar poder 
contractar 10 educadores o educadors socials, un per a cada 
escola de la ciutat, per donar atenció a les necessitats dels 
nens i nenes de les escoles i també per donar suport als 
equips directius que al final acaben fent d'educadors i 
acaben fent unes tasques que no els toca; que van proposar 
augmentar mínimament la partida del Centre d'Atenció i 
Informació a la Dona; que també van proposar augmentar 
partides de programes sobre pobresa energètica o qüestions 
vinculades a l'habitatge perquè són qüestions que 
consideraven de mínims, però que no hi ha hagut cap voluntat 
per part del govern de fer un esforç per intentar acceptar i, 
per exemple, posar com a prioritat l'augment de les partides 
dedicades al barri de Sant Joan o tenir en compte una de les 
al�legacions que va fer Figueres Democràcia que demanava 
50.000 euros per fer un estudi sobre les millores o sobre tot 
el programa, tant urbanístic com social que es podia fer al 
barri de Sant Joan; que la Candidatura d'Unitat Popular 
demanava que s'abaixessin els sous a canvi d'algunes 
qüestions que consideraven urgents; que algunes de les coses 
que ha dit es podrien quantificar en uns simples 300.000 
euros, però que la resposta ha estat un no; que la 
Candidatura d'Unitat Popular estava disposada a abstenir-se 
en aquests pressupostos per facilitar la seva aprovació a 
canvi d'aquestes engrunes, però que la resposta va ser un no 
contundent tot i que agraeix que haguessin escoltat amb 
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atenció les seves propostes; que estan força decebuts perquè 
aquests pressupostos els generava una abstenció, tot i ser 
uns pressupostos continuistes que venien d'una tradició que 
el senyor Santi Vila havia deixat; que no els agradaven, però 
que hi estaven disposats; que aquest no rotund els ha decebut 
i que, per tant, lamenten que no s'hagi tingut en compte cap 
de les reclamacions que ha fet la Candidatura d'Unitat 
Popular que ha de recordar que és la tercera força d'aquest 
Ple, però que, de fet, tampoc han acceptat ni estimat cap de 
les propostes de la segona força d'aquest Ple que és Esquerra 
Republicana; que estan profundament decebuts i lamenten que 
no hagin pogut arribar a cap acord en aquest sentit; que ja 
ha dit que s'allargaria; que des de la Candidatura d'Unitat 
Popular és inevitable en aquest punt fer una valoració sobre 
el pacte que divendres passat van presentar Convergència, 
Unió, el Partit Socialista i Compromís d'Esquerres per 
Figueres; que, d'entrada, benvingut sigui el titular que diu 
que hi haurà un gir a l'esquerra de les polítiques socials o 
un gir a l'esquerra en les polítiques del govern; que aquesta 
és, d'entrada, la seva visió; que, tan de bo, aquesta 
incorporació pugui sumar estabilitat a aquest govern; que,  
quan van a veure en què es concretava aquest acord, el que 
veuen és que la plasmació més directe del pacte és el canvi 
de destí de 415.000 euros del pressupost municipal a eliminar 
barreres arquitectòniques, potenciar l'estalvi energètic i 
les fons d'energia alternatives i  que la resta, que és tota 
la introducció, veuen que és una molt bona declaració 
d'intencions, però que no té cap concreció pressupostària, 
sinó que simplement és això, una declaració d'intencions i, 
per tant, un brindis al sol; que se n'alegren d'aspectes 
positius, com el foment de la participació o el retorn de 
l'oficina d'habitatge a l'Ajuntament, ja que és una qüestió 
que havia  reclamat des de feia molt de temps la Candidatura 
d'Unitat Popular; que ha de plantejar una pregunta que la 
Candidatura d'Unitat Popular no sap resoldre; que el pacte 
diu que el regidor de Compromís d'Esquerres per Figueres no 
entra al govern, però que dirigirà una àrea de l'Ajuntament i 
als seus treballadors; que pregunta que com serà això, però 
que, a més a més, ahir van saber que no només portaria una 
àrea perquè el tinent d'alcalde, senyor Pere Casellas, a la 
formació que es va fer sobre habitatge va afirmar que el 
senyor Monfort seria també la persona encarregada de dirigir 
les polítiques en qüestió d'habitatge; que demana que 
s'aclareixi com pot ser que no s'entri a un govern i sense  
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tenir les delegacions de poders es pugui dirigir personal i 
polítiques concretes sobre un ajuntament; que aquesta és la 
primera pregunta; que aviat s'escollirà un càrrec de 
confiança de participació perquè aquest és l'acord al qual ha 
arribat el senyor Xavi Monfort; que entenen que aquest càrrec 
és un càrrec escollit a dit i que, per tant, els fa molta 
gràcia trobar-se amb un partit que es diu Compromís 
d'Esquerres per Figueres i amb una persona que havia estat 
molt crítica a l'hora de parlar dels càrrecs de confiança del 
seus nous socis de govern, però que ara ell mateix es 
planteja escollir a dit una persona que treballi per una 
àrea; que consideren que és una àrea prioritària, però que 
són dubtes que els queden i que esperen que els puguin 
resoldre ara; que seran molt crítics amb l'acord venint d'un 
partit que es diu Compromís d'Esquerres per Figueres perquè 
els criden  moltíssim l'atenció tots els silencis d'aquest 
pacte; que aquests 415.000 euros, que és un 1% del 
pressupost, per eliminar barreres arquitectòniques, potenciar 
l'estalvi energètic o les fonts d'energia alternatives són 
mínims; que en el pacte ni s'esmenten els temes més 
importants i cabdals que marcaran el futur de la ciutat; que 
el regidor de Compromís d'Esquerres per Figueres entrarà a 
governar sense posar sobre la taula quins mínims ha de 
complir el futur pla urbanístic de la ciutat;  que donarà 
suport a Convergència, a  Unió i al Partit Socialista sense 
aprofitar l'oportunitat històrica que hi havia de 
municipalitzar els serveis públics i urbans que actualment 
gestiona Ecoserveis; que signarà sense exigir que les 
actuacions al barri de Sant Joan vagin més enllà d'esperar 
que tot s'arregli tot sol que és l'aposta d'aquest govern; 
que aprovarà el pressupost municipal sense plantejar canvis a 
les inversions milionàries; que són massa silencis en temes 
massa importants com per fer veure que l'acord pot suposar un 
mínim canvi en el rumb de l'actual govern; que no veuen el 
gir a l'esquerra en les polítiques socials, sinó que el veuen 
bàsicament basat en un silenci i en un fum en el qual no 
confien; que, tanmateix, des de la Candidatura d'Unitat 
Popular estaran molt atents a com es concreta aquest acord i 
a l'evolució en la legislatura en la qual es troben; que 
estan segurs que sobre aquest pacte a la ciutat només li 
queda una absoluta necessitat d'una alternativa política 
d'esquerres que plantegi una manera diferent de governar a la 
ciutat i que tiri endavant un canvi a la ciutat que tants 
figuerencs reclamen; que vol fer una pregunta sobre l'esmena 
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de veu que s'ha incorporat per augmentar la partida de 
participació; que ha de matisar que la partida de 
participació no és de 8.000 euros, sinó que actualment és de 
7.000 i que, per tant, l'esmena estava equivocada, ja que no 
s'augmentarien 7.000 euros, sinó 8.000 per arribar als 
15.000; que, bàsicament, estan parlant que els càrrecs 
directius cobrarien 2.666 euros menys cadascun d'ells; que 
demana que es concreti això, ja que el govern ha fet una 
esmena de veu que no s'ha dignat ni a explicar en Junta de 
Portaveus; que allà no han parlat de res i que, per tant ja 
podrien haver explicat això; que demana que s'expliqui una 
mica millor aquesta esmena; que dóna les gràcies i que demana 
perdó per la llargada de la intervenció. 
  Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que el Partit Popular creu que aquest no és el seu 
pressupost; que hi ha moltes i moltes mancances, però que han 
pogut arribar a uns acords sobre unes al�legacions que havien 
presentat i que s'han aprovat; que pensen que això podrà fer 
que en alguns aspectes hi pugui haver algunes millores pels 
figuerencs que és pels que estan aquí treballant; que 
aquestes al�legacions estaven pensades només en Figueres; que 
faran una abstenció; que vol agrair l'aprovació d'aquestes 
al�legacions; que vol donar les gràcies al senyor Jordi 
Masquef i al senyor Quim Felip perquè abans de la Comissió 
Informativa van poder arribar a aquest acord; que esperen que 
es puguin dur a terme i que Figueres gaudeixi de totes 
aquestes petites millores. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus 
que diu que des d'Esquerra Republicana normalment han 
intentat fer unes exposicions contundents i positives, però 
que en aquest cas han de dir d'una manera fina que estan 
dolguts, bàsicament, perquè no s'han tingut en compte cap de 
les seves al�legacions; que això és evident; que també és 
evident el que ha dit l'alcaldessa sobre que aquest 
pressupost respon a un projecte clar; que no és la primera 
vegada que ho diu; que ja ho va dir abans de l'aprovació 
inicial; que és un projecte que respon als programes 
electorals de Convergència i Unió i del Partit Socialista; 
que el model de ciutat que té Esquerra Republicana no té res 
a veure amb aquests projectes; que poden entendre que algunes 
de les seves al�legacions no hagin estat estimades, però que 
el que no poden entendre és que s'hagi menystingut la segona 
força de la ciutat de la manera com s'ha fet; que es vol 
explicar; que és cert que abans de l'aprovació inicial se'ls 
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va presentar el pressupost, però que a dia d'avui poden dir 
que se'ls va voler vendre una moto; que, un cop passada 
l'aprovació inicial, aquest grup municipal va expressar que 
estaven disposats a parlar de tot i que quan diuen parlar de 
tot és parlar de tot; que si no recorda malament se'ls va 
trucar el dimecres de la setmana passada quan el dictamen ja 
estava sobre la taula i les al�legacions que s'havien estimat 
ja estaven clares, però que, a més a més, es va fer una 
reunió que va durar 20 minuts i on el tinent d'alcalde va dir 
que era una pèrdua de temps; que aquests regidors que estan 
aquí asseguts representen a pràcticament 2.000 habitants que 
els van votar; que li sap molt de greu que el tinent 
d'alcalde consideri una pèrdua de temps que 2.000 habitants 
parlin, però que potser el problema és que ell no té la 
suficient capacitat com per representar aquesta ciutat amb el 
càrrec que ho fa; que des d'Esquerra Republicana creien en 
tres eixos; que un dels eixos més importants era reduir 
l'atur que és d'un alt nivell, ja que és d'un 20%; que és el 
nivell més alt de la comarca; que és la mitjana més alta de 
tot Catalunya i que des del passat més de maig que va en 
escreix, però que no s'ha previst cap mesura perquè des de 
l'Ajuntament es pogués intentar fer alguna cosa perquè la 
gent de Figueres tingués feina; que entenen que les 
necessitats bàsiques i les necessitats socials estan més o 
menys cobertes, però que el que han de fer és donar la canya 
de pescar a la gent perquè pugui ser plenament autònoma i 
pugui viure d'una manera digna i que això vol dir tenir 
feina, però que això en aquest pressupost no s'ha contemplat; 
que un altre dels eixos més importants que ells creien era el 
de la participació, però que no consisteix en augmentar de 
7.000 a 15.000 euros, sinó que creuen que els figuerencs 
tenen dret a decidir els projectes que es porten a terme en 
aquesta ciutat; que és evident que la responsabilitat recau 
en els 21 regidors, però que els ciutadans han de poder dir 
la seva; que han de poder dir què volen i de quina manera ho 
volen, que han de poder dir si volen que el seu endeutament 
sigui el que té aquest Ajuntament i que això passa pels 
pressupostos participatius; que des d'Esquerra Republicana 
van ser agosarats i varen doblar la partida, però que en 
aquella mateixa reunió també van dir que estaven disposats a 
no incrementar aquesta partida, sinó que simplement volien 
que els pressupostos participatius anessin vinculats als 
districtes plantejats de manera que realment fossin 
representatius, és a dir, on hi haguessin representats el 
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govern i l'oposició, els ciutadans, les entitats, les 
associacions de mares i pares d'alumnes i les associacions, 
però que això tampoc és prioritat del govern i que queda clar 
perquè des del mes de setembre que hi ha el compromís que es 
crearia un grup de treball per poder treballar sobre els 
districtes; que es crearia un projecte que realment 
respongués a la Figueres del 2016 i que entraria en vigor 
aquest primer trimestre; que entenen que aquest projecte 
sortirà a la llum amb el flamant nou regidor de participació 
ciutadana a l'ombra; que així ho esperen i ho desitgen; que 
un altre dels eixos era que quedés molt clar quina estructura 
tenia l'Ajuntament perquè Esquerra Republicana no entén una  
estructura mixta, política i de càrrecs de confiança; que no 
ho veuen ni ho entenen així i que així ho van comunicar a la 
reunió que van mantenir amb el senyor Jordi Masquef i amb el 
senyor Pere Casellas; que va ser una reunió de la qual no en 
van obtenir cap resposta; que la resposta ha estat zero; que 
ha estat un "cero patatero"; que no han obtingut ni una 
resposta; que aquest és el talant d'aquest govern; que és el 
mateix talant que avui hi ha hagut en Junta de Portaveus 
perquè no han tingut ni la decència d'explicar l'esmena de 
veu; que vol deixar clar que renuncia a la retribució 
econòmica d'aquesta Junta de Portaveus perquè no ha tingut 
cap sentit; que no parlarà del pacte d'estabilitat perquè 
subscriu 100% el que han dit els companys de la Candidatura 
d'Unitat Popular; que ho subscriu 100%; que no té cap sentit;  
que el que sí que ha quedat clar amb aquest pressupost és que 
tots han posat les cartes sobre la taula; que cada grup 
municipal ha fet les al�legacions que creia oportunes amb el 
projecte de ciutat que entenia que  defensava; que el govern 
ha deixat clar que és incapaç de dialogar amb els altres 
grups municipals i que necessita tenir onze mans aixecades 
per poder portar a terme els seus projectes.  

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que per part de Compromís d'Esquerres per Figueres s'ha 
exposat el que es va presentar divendres passat que és el 
pacte per a la governabilitat de Figueres; que és un pacte 
per donar estabilitat a un govern municipal format per dos 
grups municipals que són Convergència i Unió i el Partit 
Socialista de Catalunya al qual Compromís d'Esquerres per 
Figueres, des de fora del govern i mitjançant un seguit de 
mecanismes de coordinació,  vol incidir políticament en el 
que considera polítiques estratègiques necessàries per a la 
ciutat de Figueres com són els eixos que es manifesten al 
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pacte que tothom ha tingut ocasió de llegir i que fan 
referència a direcció política o en incidir políticament en 
mesures de participació ciutadana, per garantir la cohesió 
social, per una economia social i  també mesures d'eficiència 
energètica o mediambientals; que agraeix una vegada més a 
Compromís d'Esquerres per Figueres aquesta proacció a la 
governabilitat; que no s'incorpora al govern i que no és un 
xec en blanc com s'ha manifestat per part de la Candidatura 
d'Unitat Popular, sinó que el que ha volgut és deixar 
governar i incidir en tot allò que creuen possible i que 
consideren absolutament necessari per a la política municipal 
de la ciutat de Figueres en comptes de fer una oposició 
reactiva o una oposició que pretén obstaculitzar l'acció de 
govern; que Ciutadans ha fer referència a que no és el 
pressupost que haurien fet si estiguessin al govern, però que 
la possibilitat de parlar i la incorporació o estimació 
d'algunes de les al�legacions presentades han pogut arribar a 
un punt d'acord i de consens que ha permès una abstenció; que 
agraeix aquesta predisposició a l'acord presentant propostes 
concretes i necessitats d'estudi de temes concrets de la 
ciutat com un estudi de la pobresa, una suma de sinergies als 
serveis municipals o una possible implantació d'un parc 
tecnològic o un viver d'empreses; que així s'ha pogut arribar 
a aquest consens i a aquesta abstenció; que la Candidatura 
d'Unitat Popular ha fet referència a mancances que troben al 
pressupost i a la despesa que contempla pel que fa a 
l'atenció a les persones, però que els serveis d'atenció a 
les persones, el de cultura, el d'educació, el de joventut, 
el d'atenció a la dona i els propis serveis socials des de fa 
quatre anys no han fet més que pujar cada any; que cada any 
s'incorpora més despesa en els serveis d'atenció a les 
persones; que no creu que sigui bo comparar amb els 
percentatges que hi dediquen altres ajuntaments perquè la 
classificació de les despeses per àrees varia per cada 
ajuntament, ja que conceptes que aquí es poden incorporar a 
cultura altres ho incorporen a festes populars o conceptes 
que poden incorporar a serveis socials s'incorporen a 
habitatge i que, per tant, no creu que sigui una bona 
pràctica el fet de comparar literalment percentatges que 
destinen altres ajuntaments al pressupost de despeses; que no 
es tracta de xifres lineals o de percentatges lineals, sinó 
que es tracta de conceptes; que allò que s'entén per cultura 
a Olot pot estar comprès a joventut a Figueres o pot estar 
comprès a festes populars a Girona; que creu que és una dada 
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que distorsiona i que no es pot comparar; que des de fa 
quatre anys que a Figueres no deixen de pujar els 
pressupostos en despesa per a aquestes àrees; que també s'ha 
dit que la despesa a serveis urbans és massa elevada, però 
que estan a març de 2016 amb una contracta d'una empresa 
mixta constituïda l'any 2001 i que, per tant, creu que avui 
és prematur parlar de possibles municipalitzacions i de 
reducció de despesa; que un pressupost per l'any 2016 no pot 
comportar o no pot incorporar una municipalització d'un 
servei o d'una forma de gestió de servei que encara no s'ha 
acabat, sinó que s'acaba el mes de setembre; que la despesa 
en serveis urbans hi és en gran mesura i molt important 
perquè pràcticament arriba als 19.000.000 d'euros i escaig, 
però que és la necessària per a una ciutat com Figueres amb 
molta pressió sobre l'espai públic; que aquestes serveis  són 
molt necessaris; que es contemplen totes les inversions que 
es consideren essencials per a la ciutat, tant des del punt 
de vista de l'atenció a les persones com és un pavelló 
esportiu, com des del punt de vista de la projecció de la 
Figueres més turística o de la que ha d'atraure visitants 
perquè, al cap i a la fi, és la Figueres que proporciona un 
tant per cent més elevat del producte interior brut local; 
que és veritat que no hi ha projecte sobre la inversió en el 
pavelló municipal, però que és el que es farà immediatament 
després d'aprovar el pressupost; que es passarà a  encarregar 
el projecte, però que això no treu que s'hagin informat 
tècnica i comparativament en relació a pavellons d'altres 
ajuntaments del tipus que es vol a Figueres; que també s'ha 
rebut assessorament tècnic del Consell Català de l'Esport; 
que es planteja un pavelló funcional, un PAV-3, i que el 
pressupost aniria entre els dos milions i mig d'euros i els 
tres milions; que es preveu una distribució de la despesa en 
aquesta inversió entre el 2016, 2017 i 2018; que s'arrenca  
amb força aquest 2016 amb un milió d'euros; que també s'ha 
fet referència a la necessitat d'invertir al barri de Sant 
Joan, però que creu que la despesa que s'inverteix en el 
barri ha estat suficientment explicada tant en aquest mandat, 
per part del tinent d'alcalde, com en el mandat anterior;  
que és una despesa que supera amb escreix la que es fa en 
qualsevol altre barri de la ciutat, però que, per altra part, 
és lògic en un barri on la situació social i econòmica de les 
persones que hi habiten és molt diferent també de les 
persones que hi ha en altres barris de la ciutat; que entén 
que és lògica aquesta major inversió al barri de Sant Joan; 
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que no pot admetre que es digui que no s'inverteix al barri 
de Sant Joan perquè es fa tant urbanísticament a l'espai 
públic com en inversió social i educativa; que és un pla de 
desenvolupament comunitari que comporta una inversió social i 
educativa cinc vegades més elevada que la que es fa en 
qualsevol altre barri de la ciutat; que Figueres Democràcia 
va presentar una al�legació que demanava una partida de 
50.000 euros per a la diagnosis d'aquest barri, però que hi 
ha un magnífic estudi fet l'any 2010 perfectament vigent en 
l'actualitat; que el que es necessita és inversió i passar a 
la pràctica; que no fa falta un altre estudi perquè hi ha un 
estudi que està a disposició de tots els grups municipals 
sobre una diagnosis social, educativa i urbanística del 
sector oest de la ciutat; que és un estudi molt complet que 
es va efectuar l'any 2010; que l'estudi hi és; que el que es 
necessita és passar a l'acció; que s'ha de poder fer una gran 
inversió en aquest barri en el moment en el que altres 
administracions superiors com la Generalitat o la de l'Estat 
es vegin en condicions; que ha de ser una reforma urbanística 
i una inversió social i educativa molt major que la que es 
fa, però que això no depèn d'estudis perquè la diagnosis ja 
es té, sinó que el que fa falta és finançament per passar a 
l'acció; que la Candidatura d'Unitat Popular ha fet una 
valoració subjectiva del que entén que és el pacte per a 
l'estabilitat del govern que s'ha signat amb Compromís 
d'Esquerres per Figueres; que ha quantificat aquest pacte i 
ha parlat de quatre-cents i escaig mil euros, però que el 
govern no valora la quantificació econòmica del que suposa 
haver pogut arribar al pacte amb Compromís d'Esquerres per 
Figueres perquè no es tracta d'acceptar diners ni que les 
propostes es quantifiquin amb diners, sinó que es tracta de 
la governabilitat; que es tracta que Compromís d'Esquerres 
per Figueres incideixi en la política municipal a través dels 
eixos estratègics que considera necessaris per a la ciutat; 
que no es tracta de 400.000, 500.000 o 100.000 euros, sinó 
que es tracta que Compromís d'Esquerres vol incidir i 
participar en el govern de la ciutat; que la Candidatura 
d'Unitat Popular també ha fet dues preguntes concretes; que 
una és que com pot dirigir políticament un regidor que no 
entri a govern; que és evident que un regidor que estigui 
assegut en aquest plenari municipal pot incidir i pot dirigir 
sempre que estigui d'acord amb el govern; que es pot 
coordinar amb el regidor responsable de l'àrea en aquella 
matèria que cregui necessària; que sempre estarà acompanyat 
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pel regidor responsable; que es pot que es pot dirigir a 
qualsevol àrea o servei municipal; que és perfectament viable 
incidir en el govern municipal des de fora del govern 
municipal; que es tracta de tenir una bona col�laboració, una 
bona entesa i la possibilitat de compartir amb el regidor 
responsable que està al govern les informacions que 
consideren necessàries; que entén que tots els que estan 
asseguts al plenari municipal, estiguin al govern o no, 
sempre han tingut llibertat per parlar amb qualsevol 
treballador municipal  perquè els faciliti la informació que 
té al seu abast; que la Candidatura d'Unitat Popular també ha 
parlat que el pacte recull que l'execució de les polítiques 
de participació ciutadana les faria un tècnic nomenat a dit, 
però que creu que s'ha oblidat d'un tros del pacte que diu a 
la plantilla de l'any 2017 es crearà una plaça de personal 
funcionari i que, per tant, aquest nomenament del 2016 serà 
totalment temporal fins a la selecció i la provisió de la 
plaça per part de personal funcionari; que creu que s'han 
oblidat d'aquesta dada que creu que es prou important; que el  
Partit Popular també és un exemple de com en el període 
d'informació pública s'ha pogut arribar a estimar algunes de 
les seves al�legacions; que agraeix la confiança que 
dipositen que en el futur es permeti l'estimació de les 
al�legacions mitjançant modificacions de crèdit pressupostari 
posteriors; que va es va arribar  a l'acord quan ja estava la 
proposta en vies de Comissió Informativa; que és una mostra 
que sempre es pot parlar i arribar a un acord contràriament 
al que s'ha afirmat per part de la Candidatura d'Unitat 
Popular i d'Esquerra Republicana; que amb Jordi Masquef i el 
senyor Quim Felip es va arribar a l'acord quan es va veure 
possible incorporar propostes d'altres grups municipals que 
coincideixen o no amb les que porten en el seu programa 
electoral Convergència i Unió i el Partit Socialista de 
Catalunya, però que es veuen bones per a la ciutat; que això 
és una mostra que sempre es pot arribar a un acord encara que 
sigui després d'haver-se dictaminat l'expedient; que Esquerra 
Republicana ha parlat dels programes electorals de 
Convergència i Unió i Partit Socialista, però que creu que el 
que està passant avui en aquest plenari municipal amb aquest 
acord d'aprovació de pressupostos desmunta la seva teoria, ja 
que el programa electoral de Convergència i Unió i del Partit 
Socialista de Catalunya pot incorporar propostes d'altres 
programes electorals sempre que es respectin les seves línies 
vermelles i sempre que entenguin que són perfectament 



 34 

compatibles amb els seus objectius; que entén que estan en un 
govern que ha de buscar el consens amb altres grups 
municipals i que si és necessari s'ha de poder fer algun gir 
o viratge; que Esquerra també ha dit que en aquest pressupost 
no es contemplen mesures per reduir l'atur, però que creu que 
desconeixen totes les accions de formació ocupacional i 
reglada que s'estan fent des de l'Àrea de Promoció Econòmica; 
que creu que també desconeixen tots els incentius fiscals que 
s'han incorporat a les ordenances fiscals per fomentar 
l'obertura de nous negocis i que hi van estar d'acord perquè 
les van votar favorablement; que s'està invertint i s'estan 
fent accions per a la reducció de l'atur absolutament 
necessària a la ciutat, tant a través de política fiscal com 
a través de formació ocupacional; que els districtes formen 
part del compromís que s'ha adoptat amb Compromís d'Esquerres 
per Figueres; que li sorprèn que Esquerra digui que no pensen 
portar a la pràctica els districtes quan justament s'hi 
acaben de comprometre; que aquest compromís és explícit; que 
una de les primeres tasques que es portaran a terme serà la 
divisió en districtes i la redacció i aprovació d'un 
reglament de participació ciutadana que permeti portar a la 
pràctica els pressupostos participatius que es contemplen en 
aquest pressupost de 2016; que s'ha parlar molt sobre 
l'estructura de l'Ajuntament; que surt a cada ple; que hi ha  
una direcció política amb regidors amb un 100% de dedicació; 
que hi regidors que no es poden dedicar totalment a la seva 
àrea perquè tenen una activitat professional i que aquests 
són els que cobren per assistències; que no hi ha duplicitat, 
sinó que hi ha una estructura de direcció política plena o 
parcial; que hi ha uns càrrecs de confiança; que són quatre 
estrictament vinculats a Alcaldia i un a tinença d'alcaldia 
per al funcionament constitucional i que tots els que estan 
al ple que vénen a actes i participen en moltes activitats 
que es fan a la ciutat han pogut veure la seva implicació i 
la seva dedicació; que ha explicat moltes vegades que hi ha 
el personal directiu absolutament necessari per un Ajuntament 
de la mida de Figueres; que els reptes que s'han d'abordar 
per endavant són reptes d'inversions que han de fer venir a 
la ciutat com el Pla General; que són reptes de millora de la 
qualitat urbana i millora de l'espai públic o reptes 
d'atenció a l'emergència habitacional, social i aconseguir la 
cohesió social; que es necessiten tres persones en tres llocs 
directius que són absolutament necessaris per coordinar tot 
el personal que està a les respectives àrees; que entén que 
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és una inversió; que en cap cas és una despesa supèrflua i  
que, per això, en l'estimació o desestimació de les 
al�legacions han anat manifestant que no es tracta de 
percentatges; que no es tracta de tres o d'un i mig com s'ha 
manifestat; que s'han sorprès que es facin al�legacions 
demanant la reducció de quatre càrrecs a dos o de tres a un; 
que sembla que sigui igual el càrrec que es redueixi i que 
tant li fa a què es dediqui perquè es tracta del nombre; que 
si creuen que no són necessaris haurien de dir quins no són 
necessaris; que no es tracta de passar de quatre a dos, o de 
tres a un o un i mig; que haurien de valorar què fa cada 
càrrec i si els consideren superflus haurien de dir quin i 
per a quines funcions; que no es tracta d'un nombre general; 
que sembla que es mira més la quantitat que no realment 
quines funcions fan; que aquí han estat les línies vermelles 
del govern; que aquí ha estat on han tingut la voluntat de 
seguir parlant o de no seguir parlant i desestimar les 
al�legacions i que aquesta és l'explicació que fa a les seves 
aportacions. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que no sap qui ha estat fent el 
Twitter fins ara; que no sap si era algun càrrec de confiança 
o qui era, però que ha posat que el Partit Popular havia 
votat en contra del pressupost i que creu que és bastant greu 
perquè ha estat penjat 10 minuts o 12. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que és un error com una catedral perquè encara no s'ha votat 
el pressupost. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que algú pot mirar el Twitter i que 
això que surt no és veritat; que ara estaven parlant de 
càrrecs de confiança; que no farà demagògia d'això, però que 
és bastant greu i que li agradaria saber qui és que està fent 
aquest tuits.  
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que tampoc sap qui l'ha fet; que demana disculpes en nom de 
qui hagi estat; que encara no han passat a la votació i que, 
per tant, a part d'equivocar-se és vident o clarivident 
perquè encara no han passat a la votació. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Monfort Peligero que diu que és evident que parteix d'una 
postura diferent de la que tenia fa un mes al Ple; que 
intentarà defensar el millor possible perquè ha fet això; que 
intentarà contestar algunes de les qüestions que han sortit a 
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les intervencions dels companys regidors; que han triat 
aquesta opció perquè creien que era la manera més efectiva 
d'influir en la governabilitat i en les polítiques d'aquesta 
ciutat; que vénen de quatre anys de majoria absoluta i de nou 
mesos on el govern ha gaudit d'una certa placidesa a l'hora 
d'aprovar les coses sigui per una qüestió o per una altra;  
que des del seu grup no han aconseguit que se'ls escoltés i 
que es fessin les coses diferent; que s'ha obert la porta 
d'intentar, coordinadament amb el govern, fer noves coses i 
noves polítiques; que creu que ho aconseguiran, ja que, de 
fet, per això han signat aquest acord; que creuen que ha 
estat la millor manera que ho podien fer per aconseguir fer 
un gir en aquesta ciutat i que, per tant, el temps demostrarà 
si s'han equivocat o no, però que, en tot cas, ho fan amb la 
consciència que això serà bo per a la ciutat; que el regidor 
Xavi Monfort en cap cas se saltarà a cap regidor que sigui 
responsables de l'àrea; que el regidor de participació és el 
senyor Francesc Cruanyes i que, per tant, es coordinarà amb 
el senyor Francesc Cruanyes per fer la participació tal i com 
l'entenen entre tots perquè creu que al final no es pot 
parlar de participació on només un dirigeixi com ha de ser, 
sinó que és una cosa que s'ha de parlar; que qui dirigirà els 
tècnics serà el senyor Francesc Cruanyes, però que, en tot 
cas, els interessava que quedés palès a l'acord que Compromís 
també ho pot arribar a fer; que ha d'insistir que és un acord 
totalment de caire ideològic; que la regidora Natàlia ha 
parlat també del seguiment del pacte; que agraeix que la 
Candidatura d'Unitat Popular també faci un seguiment de com 
s'està complint això; que Compromís per Esquerres ha volgut 
que dins l'acord hi hagi un seguiment periòdic de si 
s'estaven complint els compromisos que queden reflectits en 
aquest acord; que creu que és important; que creu era la bona 
manera de fer-ho perquè és el que garanteix que hi hagi un 
diàleg dia a dia amb el govern de la ciutat i que tinguin la 
constància que, realment, l'acord que s'ha signat estigui 
donant els seus fruits; que, pel que fa al tema del tècnic de 
participació, sempre han estat molts clars que creuen que 
l'Ajuntament s'ha de dotar d'una plantilla que perduri en el 
temps i que no depengui del govern de torn; que va demanar 
que en el pressupost de 2017 es creés aquesta plaça, però que 
a la vegada també va demanar que aquesta plaça pogués ser 
coberta immediatament per poder començar a elaborar aquesta 
operació d'impacte urgent que necessita temes de participació 
a la ciutat; que no acabarà l'any 2017 sense que es tingui el 
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tècnic de participació a  la ciutat; que sigui un tècnic o 
una tècnica que estigui aquí de per vida i que sigui un 
càrrec que vetlli perquè la participació de la ciutat sempre 
sigui millor i es faci de manera correcta; que ja avança que 
la seva intenció és que el tema dels districtes es faci quan 
abans millor; que si pot ser en les properes dues o tres 
setmanes es tingui la primera reunió per començar a engegar 
el tema dels districtes; que també avança que per part seva 
la idea és que això sigui el més participatiu possible perquè 
no vol que sorgeixi d'una idea seva una cosa que ha de 
perdurar en el temps a la ciutat; que espera que el resultat 
d'aquestes reunions siguin uns districtes el menys 
polititzats possible; que torna a repetir que agafa aquesta 
responsabilitat amb molta il�lusió i amb moltes ganes de 
canviar les coses; que també espera que quan l'Agnès ha 
parlat de flamant no es refereix a flames perquè espera que 
no li passi res; que té ganes que entre tots puguin fer una 
bona feina; que espera a les reunions per intentar fer les 
coses millor del que les estan fent, tant el grup d'Esquerra, 
com el grup del Partit Popular, com  Ciutadans, com la 
Candidatura d'Unitat Popular com el govern; que el compromís 
és per fer les coses diferents; que els espera a tots amb una 
actitud positiva i amb ganes de fer les coses perquè així 
serà la seva actitud i que d'entrada els demana un acte de fe 
per poder tirar les coses endavant. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que no pot evitar dir que li sembla que l'acte de fe 
l'ha fet Xavier Monfort; que l'alcaldessa ha parlat de la 
subjectivitat arran de la intervenció de la Candidatura 
d'Unitat Popular; que sense cap mena de dubte que totes les 
intervencions, propostes polítiques i accions que es fan aquí 
des de la Candidatura d'Unitat Popular i des de tots els 
partits són subjectives perquè parteixen d'unes premisses i 
una ideologia i unes propostes per plantejar canvis; que 
l'alcaldessa ha fet una bona anàlisis; que la intervenció que 
ha fet la Candidatura d'Unitat Popular ha estat totalment 
subjectiva i que continuarà sent així; que no ha dit que fos 
un xec en blanc, sinó que ha dit que era un brindis al sol; 
que reafirma el brindis al sol d'aquest acord, però que cap 
cas ha dit que fos un xec en blanc perquè són coses 
diferents; que l'alcaldessa ha rectificat el que havia dit 
sobre la qüestió de les mancances, però que ja havia dit que 
havien detectat l'augment en les partides d'atenció a les 
persones; que li ha rectificat o aclarit una cosa que la 
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Candidatura d'Unitat Popular sabia molt bé perquè s'han mirat 
aquest pressupost moltes hores i que, per tant, el coneixen 
bastant bé; que, de fet, potser el coneixen quasi millor que 
l'alcaldessa perquè saben perfectament que la partida de 
participació era de 7.000 euros i no de 8.000 com ha dit a 
l'esmena de veu; que sobre aquesta esmena de veu no s'ha 
respost la pregunta; que torna a preguntar que com es 
concreten aquests 8.000 euros menys, però que té unes quantes 
preguntes més; que l'alcaldessa ha dit que és prematur parlar 
sobre la municipalització dels serveis; que pregunta que quan 
arribarà el moment; que s'està demostrant cada vegada més la 
poca eficiència econòmica que tenen les empreses mixtes o 
privatitzacions per als ens municipals; que no és prematur 
que se'n parli a pocs mesos que s'acabi el concurs; que creu 
que el que és prematur per a l'alcaldessa és parlar-ne; que  
no en vol parlar perquè, bàsicament, tenen molt clar que el 
que volen és continuar privatitzant aquests serveis i que no 
tenen cap intenció de dotar aquest Ajuntament d'uns serveis 
públics de qualitat dels quals tots els ciutadans se sentin 
molt orgullosos de tenir i de poder invertir i endeutar-se, 
si cal, per tenir uns serveis públics de qualitat; que 
l'alcaldessa també ha dit que no era bo comparar els 
pressupostos de ciutats diferents, però que ella no parlaria 
de bo o dolent, sinó que creu que fer-ho és com un abc; que 
el govern ha dit que per al projecte que no tenen del pavelló 
ha consultat altres ajuntaments i que, per tant, el que fa la 
Candidatura d'Unitat Popular és el que fa el govern; que 
l'alcaldessa també ha dit que allà on es diu cultura popular 
aquí potser es diu joventut; que creu que el govern hauria de 
vigilar si ha consultat projectes d'altres pavellons 
municipals perquè potser allà on diu pista de bàsquet en 
realitat és una pista de futbol o una piscina; que 
l'alcaldessa ha afirmat que el barri de Sant Joan rep més 
calés o més partides que la resta de barris; que creu que 
aquest comentari és força tendenciós, ja que si rep més 
diners és perquè pressuposa que el govern ha analitzat i ha 
determinat que els necessita; que demana que l'alcaldessa no 
faci servir aquestes qüestions; que està molt bé que hi hagi 
un estudi del 2010, però que la crisis es va iniciar el 2008; 
que hi ha un estudi de fa cinc anys; que els portaveus i 
alguns dels regidors aquí presents han fet reunions amb el 
veïns no només del barri de Sant Joan, sinó de la zona nord-
oest de la ciutat que manifesten un increment de la situació 
de la conflictivitat i mostren preocupacions; que un estudi 
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que està al calaix, com tants altres, no serveix absolutament 
de res; que el que la Candidatura d'Unitat Popular vol és que 
el govern miri el barri de Sant Joan tal com és i que 
plantegi una proposta de solució per a la zona nord-oest de 
la ciutat; que l'alcaldessa ha acabat la seva intervenció 
parlant que al barri de Sant Joan fa falta finançament per 
passar a l'acció, que això és el que ha proposat la 
Candidatura d'Unitat Popular i que, per tant, li dóna les 
gràcies perquè els ha donat la raó; que no s'ha inventat el 
que ha dit sobre la governabilitat i la pregunta que ha fet 
sobre el pacte, sinó que s'ho ha llegit amb atenció; que diu 
literalment que “la implementació de les polítiques de 
participació ciutadana correspondrà establir-les al regidor 
del grup municipal de Compromís d'Esquerres per Figueres, qui 
ostentarà la direcció d'aquestes polítiques i del personal 
municipal que l'hagi d'executar”; que en cap cas diu que hagi 
de parlar amb el senyor Francesc Cruanyes er decidir A o B, 
sinó que diu que ostentarà la direcció d'aquestes polítiques 
i del personal municipal que l'hagi d'executar; que l'acord 
diu això, però que si no és així haurien de rectificar i 
canviar l'acord perquè ella no s'inventa les coses; que entén 
que serà el senyor Francesc Cruanyes qui escollirà a dit el 
càrrec de confiança, ja que per molt que només es contracti 
per deu mesos no deixa de ser un càrrec de confiança; que 
s'alegra que el 2017 es creï la plaça; que sembla ser que 
l'escollirà el senyor Francesc Cruanyes i que, per tant, 
poden pressuposar que serà una persona de la confiança del 
senyor Francesc Cruanyes, però que quan coneguin qui és la 
persona que ostenti aquesta plaça veuran si té la confiança 
del senyor Francesc Cruanyes i si és que el senyor Monfort 
només passava per aquí; que la Candidatura d'Unitat Popular 
proposava eliminar absolutament tots els càrrecs de 
confiança, però no perquè cregui que fan mala feina o perquè 
la feina que fan no s'ha de fer, sinó perquè considera que si 
són imprescindibles per a l'activitat del govern o per a 
l'activitat d'aquest Ajuntament, com pot ser el de 
comunicació o el de protocol,  s'haurien de crear les places 
i fer procediments oberts, com es farà amb la plaça de 
participació, i no escollir a dit les persones que hi 
treballaran i que ostentaran responsabilitats tan importants 
com és la comunicació corporativa d'aquest Ajuntament; que 
estaran atents, amb predisposició de fer coses i de poder 
arribar a acords en aquest pacte de governabilitat que 
recorda una mica a un acord vintage perquè recorda a 
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anteriors acords que ja saben com van acabar; que no volen 
veure l'Agnès com a vicealcaldessa d'aquesta ciutat; que ha 
de repetir que creu que l'acte de fe l'ha fet en Xavi Monfort 
i que consideren que ha fet un mal negoci perquè tots els 
temes importants no apareixen ni citats en aquest pacte. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que farà referència a l'esmena de la qual 
s'ha parlat al principi del debat; que si la partida de 
participació ciutadana diu 7.000 euros ha de pujar en 8.000 
euros fins a 15.000; que recorda que la partida deia 8.000 
euros; que té dubtes que aquesta partida digui 7.000 euros; 
que juraria que deia 8.000; que és la partida 
162069240022606; que aquesta partida s'ha d'incrementar en 
8.000 euros que han de sortir de la partida de retribucions 
de personal directiu; que en aquesta partida hi ha 
disponibilitat perquè està pressupostada per pràcticament tot 
l'any, però que encara s'ha d'acabar el procés selectiu d'un 
dels directius i ha de començar el d'un altre i que, per 
tant, la seva incorporació no serà imminent, sinó que serà el 
mes d'abril o maig i que hi ha disponibilitat perquè està 
pressupostada per pràcticament tot l'any. 
 Seguidament, torna a intervenir el secretari general de 
la corporació que diu que s'hauria de dir exactament quines 
són les partides que baixen i les que pugen. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
interventora municipal que diu que pregunta que quina és la 
partida de personal directiu que s'ha de baixar. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que s'ha de baixar de la partida de personal directiu 
d'Urbanisme perquè és el que encara no s'ha proveït i que és 
el que trigarà més a incorporar-se. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Cruanyes 
Zafra que diu que mentre sigui el responsable o mentre sigui 
el regidor de participació ciutadana, a més de comunicació i 
transparència, totes les decisions que es prenguin en aquesta 
regidoria gaudiran del seu vistiplau, però que això no 
invalida que pugui consensuar, no només amb el senyor 
Monfort, sinó que també amb la resta de grups de l'oposició 
tot allò que els afecta a tots en relació a la participació 
ciutadana i que també ho farà en el moment de veure qui és la 
persona més idònia i els procediments per a aquest període i, 
a posteriori, amb la plaça que s'ha dit que es canviaria. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que han de permetre que llegeixi la frase que 
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va dir l'altre dia a la presentació amb independència del que 
ha escrit el govern en el pacte perquè no és ben bé com s'ha 
dit; que no acostuma molt a escriure, però que aquell dia ho 
va fer; que va dir "una regidoria que com aviat veureu serà 
gestionada d'una manera molt coordinada, a partir d'ara, amb 
el regidor de Compromís Xavier Monfort”; que va dir que seria 
gestionada d'una manera molt coordinada; que en cap moment va 
dir que es dirigís. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que va dir que com la de participació. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que va parlar d'habitatge; que el 
que va dir paraula per paraula va ser això i que cadascú ho 
pot interpretar com vulgui; que ha de dir a la senyora Lladó 
que la reunió que hi va haver és una cosa important; que farà 
un article perquè tothom en pugui tenir prou coneixement i 
que així contestarà fil per randa tot el que ha dit; que creu 
que avui deslluiria molt el debat sobre el pressupost si 
s'embarquen en un "tu has dit i jo he dit" i que no convé, 
però que no ha de patir perquè li farà la resposta adequada 
en el mitjans perquè creu que serà el millor lloc. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Lladó Saus 
que diu que li sembla molt bé que el senyor Casellas faci 
aquest article als mitjans tal i com ja els tenen acostumats, 
però que també estaria bé que donés compte en aquest plenari, 
ja que al final és l'òrgan que representa tothom; que 
l'alcaldessa ha dit que desconeixien la feina que es fa a 
Promoció Econòmica, però que ella creu que és l'alcaldessa 
qui desconeix la feina que fan els regidors de l'oposició, ja 
que han visitat l'àrea de Promoció Econòmica acompanyats pel 
senyor Manuel Toro a qui ja ho van agrair en el seu moment; 
que van poder constatar que es fa molt bona feina, que hi ha 
uns grans professionals i que en aquest sentit no hi tenen 
res a dir, però que aquest grup municipal creu que un viver 
d'empreses seria una de les maneres per a poder potenciar les 
260 consultes que hi van haver sobre el camp de 
l'emprenedoria; que això va ser el que van exposar a les 
al�legacions; que han fet els deures; que a l'àrea de 
Promoció Econòmica hi van haver 260 consultes només en aquest 
sentit i que, per això, apostaven molt fort per l'ampliació 
de la segona fase del centre Ferran Sunyer que és un projecte 
que està en un calaix; que li agradaria recordar que va ser 
un projecte del grup del govern i que, per tant, en algun 
moment també el portaven al seu programa electoral; que no 
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demanaven res del programa electoral d'Esquerra Republicana, 
sinó que volien sumar; que entenien que responia a una 
necessitat que tenia la ciutat, no només com a viver 
d'empreses, sinó com a ampliació d'una escola oficial 
d'idiomes que està saturada perquè la gent realment es vol 
formar i vol treballar; que tampoc entenien el negoci que 
s'havia fet amb el local del bingo; que aquesta sí que ha 
estat una demanda que s'ha fet en aquest plenari no només per 
part del grup municipal d'Esquerra Republicana; que creien 
que els 600.000 euros que s'hi havien de destinar per obres 
era una partida que s'havia d'eliminar; que una des les seves 
al�legacions anava en aquest sentit i que els serveis socials 
es posessin al centre Ferran Sunyer; que no creuen que això 
sigui demanar res de l'altre món; que no tenen cap 
desconeixença del que es fa a l'àrea de Promoció Econòmica; 
que si els grups de l'oposició tenen desconeixença d'alguna 
cosa potser el govern s'haurà de preguntar si dóna la 
informació que cal perquè estiguin ben informats; que s'ha 
incomplert amb els districtes; que només cal agafar l'acta 
d'aquest plenari del mes de setembre; que va ser el primer 
acord per unanimitat que es va prendre; que hi havia un 
compromís real d'establir un grup de treball on tots els 
grups municipals hi fossin representats que pogués treballar 
una proposta de districtes que realment fes front a la ciutat 
que tenen a dia d'avui; que ha de recordar que els districtes 
es van intentar posar en funcionament amb la majoria 
absoluta, però que van acabar en un calaix, com tantes altres 
coses; que l'únic que proposava Esquerra Republicana era 
aquest grup de treball que s'havia de posar en marxa el 
primer trimestre de 2016; que el govern ha incomplert perquè 
no estarà fet el primer trimestre del 2016 i que això és una 
cosa evident; que no diu que no es facin, però que és evident 
que el compromís no s'ha complert; que el govern ha començat 
la casa per la teulada; que s'alegren que hi hagi una partida 
de pressupostos participatius, però que el més important 
d'aquests pressupostos participatius és com es portaran a 
terme; que  la senyora Olmedo ho va deixar molt clar en el 
debat municipal; que hi ha ciutats que estan a anys llum; que 
aquí encara està tot per fer; que sembla que les coses no 
avancen; que l'oposició considera que l'estructura de 
l'Ajuntament és una duplicitat; que el govern hauria de 
respectar aquesta opinió si vol que l'oposició respecti 
l'opció que ha triat perquè potser ja els hi podran retreure  
el dia que l'oposició estigui al govern i el govern a 
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l'oposició fent el contrari, però que, de moment, haurien de 
respectar la posició en el sentit que consideren que això és 
una duplicitat; que simplement es tracta d'un tema de 
respecte; que quan ha dit flamant volia dir nou; que en cap 
cas vol que li passi res a Xavi Monfort; que entén que potser 
es podran entendre; que segur que podran treballar plegats; 
que vol recordar que tots els grups municipals que estan 
presents, no només el grup d'Esquerra Republicana, sinó tots, 
tenen ganes d'influir en el govern encara que estiguin a 
l'oposició; que tenen ganes que a la ciutat passin coses 
diferents, ja que per això s'hi posen; que no ho fan per 
escalfar una cadira, sinó que ho fan per responsabilitat cap 
a la ciutat; que tots tenen la responsabilitat que passin 
coses a la ciutat; que no es pot desmerèixer ningú; que 
l'alcaldessa ha dit que vol parlat amb tothom, però que ha 
prioritzat el fet de tenir assegurada una estabilitat amb 
onze mans aixecades abans de negociar amb tots els grups; que 
creu que són concepcions de punts de vista diferent, ja que 
creu que la manera com realment s'hauria de fer el diàleg i 
el consens efectiu a la ciutat seria negociar un dia amb un i 
un altre dia amb un altre perquè així tots els ciutadans s'hi 
podrien veure representats; que són maneres diferents 
d'entendre la vida; que no diu que siguin millors ni pitjors, 
però que és la seva manera de veure-ho; que l'alcaldessa 
també ha dit que des d'Esquerra es fa una oposició reactiva 
que vol dir que obstaculitza, però que no és així perquè 
considera que porten idees i participen en tots els òrgans; 
que reconeix que, fins a dia d'avui, ha fet una intervenció 
més contundent que altres vegades, però és que no tenen 
perquè amagar que estan dolguts; que estan enfadats, però que 
això no vol dir que hagin d'estar enfadats per sempre més; 
que avui estan enfadats i que ho diuen perquè són 
transparents, però que a partir d'aquí seguiran treballant. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació l'esmena presentada per la Presidència. 
El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a 
favor els onze 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 i Monfort Peligero; i abstenir-
se, els deu membres de l’Ajuntament següents: Lladó Saus, 
Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol 
Subirós, Boher Genís, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló 
Montiu i Pérez Márquez. 
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Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que la segona esmena es relativa a l'estimació de les 
al�legacions del Partit Popular, però sense repercussió 
econòmica, si no que es demora a una modificació de crèdit 
posterior. 

A continuació, se sotmet a votació l'esmena presentada 
pel senyor Masquef Creus. El Ple de l’Ajuntament ACORDA 
d’aprovar-la en votar-hi a favor els tretze membres de 
l’Ajuntament següents: Felip Torres, Casellas Borrell, 
Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol Matas, Felip 
Gayolà, Martínez Puig, Casas Honrado, Barrenechea Montero, 
Olmedo Delestal, Borrego Torres i Monfort Peligero; en 
contra, els sis membres de l'Ajuntament següents: Lladó Saus, 
Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós 
i Boher Genís; i abstenir-se, els dos membres de l’Ajuntament 
següents: Amelló Montiu i Pérez Márquez. 
 Seguidament, el Ple de l'Ajuntament adopta l'acord 
següent:   

"El Ple de l’Ajuntament del dia 14 de gener de 2016 va 
aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 
l’any 2016 així com la plantilla del personal de 
l’Ajuntament. Els acords i l’expedient complet s’exposaren al 
públic mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13 corresponent al dia 21 de gener de 2016 i 
fixat al tauler d’anuncis de la corporació pel termini de 
quinze dies hàbils fins el dia 8 de febrer de 2016. En aquest 
tràmit d’informació pública s’han presentat les tretze 
al�legacions següents: Al�legació Número ú presentada per ---
----------------------, inspector tributari de l’Ajuntament, 
amb registre d’entrada 1527, de 26 de gener de 2016, en la 
que sol�licita que se li reconegui el dret a percebre el 
nivell 26 de complement de destí, amb tots els efectes 
inherents i d'acord amb la documentació aportada. Alhora, 
sol�licita la conseqüent modificació del Pressupost Anual de 
la Corporació Municipal de l'any 2016 perquè el complement de 
destí sol�licitat coincideixi amb l'establert en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado del 2016. Al�legació número 
dos presentada per ---------------------, president de la 
Fundació Museu del Joguet de Catalunya, amb registre 
d’entrada 1787, de 29 de gener de 2016, en la que sol�licita 
que s'incorpori al Pressupost municipal per a l'exercici 2016 
la dotació econòmica suficient per a poder atendre la 
substitució del sistema d'aire condicionat de l'edifici, 
instal�lació de titularitat municipal, segons el document 
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d'acord de cessió d'ús de 4 de desembre de 1998 signat entre 
la fundació Museu del Joguet de Catalunya i l'Ajuntament de 
Figueres. Sense la substitució d'aquest sistema, que funciona 
amb un gas HCFC, prohibit des de l'1 de gener de 2015, no es 
pot garantir l'obertura al públic de les instal�lacions ni 
l'adequada conservació de les peces de la col�lecció del 
museu. Aquesta al�legació ve acompanyada de l'informe de 
conveniència de substitució del sistema d'aire condicionat i 
dos pressupostos de dues empreses, per a la realització 
d'aquest canvi. Al�legació número tres presentada per -------
--------------------------------------------------, Caps de 
Gestió de l’Ajuntament de Figueres, amb registre d’entrada 
1852, de 29 de gener de 2016, proposen que en la relació de 
llocs de treball on estan assignats com a caps de gestió el 
seu complement específic sigui el mateix que el de cap de 
RRHH i passi a ésser anual d'11.850,30 € i mensual de 846,45 
€, distribuït en 14 pagues, donat que cadascun dels llocs de 
treball  del seu Grup té una singularitat determinada per les 
competències de l'Àrea a la qual pertanyen i per aquest 
motiu, tots han de tenir la mateixa retribució econòmica.  
Al�legació número quatre presentada ---------------------, 
President de la Fundació privada del Museu del Joguet de 
Catalunya, amb registre d’entrada 2115, de 3 de febrer de 
2016, en la que sol�licita que s'incorpori al Pressupost 
municipal per a l'exercici 2016 la dotació econòmica 
suficient per poder atendre la liquidació i abonament de la 
Fundació dels increments dels índex de preus al consum dels 
any 2014, 2015 i 2016, de l'aportació anual ordinària, 
d'acord amb el conveni signat en la sessió plenària de l'1 de 
desembre de 2005. Al�legació número cinc presentada per Agnès 
Lladó Saus, amb registre d’entrada 2429, de 8 de febrer de 
2016,  portaveu del grup municipal d’ERC-MES a l’Ajuntament 
de Figueres. Presenta 13 al�legacions, repartides  en els 
diferents Capítols. Dins el Capítol 1, presenta 4 
al�legacions: la primera, proposa la reducció a la meitat del 
capítol per aproximar-se a l'1% segons la llei.  La segona, 
dins l'article 10 proposa la reducció 2 càrrecs de personal 
directiu i a la meitat les retribucions d'òrgans de govern. 
La tercera, dins l'article 11, la reducció a la meitat dels 
càrrecs de confiança. I la quarta, dins l'article 16, 
sol�licita la reducció del personal directiu, òrgans de 
govern i càrrecs de confiança. Les 4 següents al�legacions es 
troben dins el Capítol 2 i tres d'elles a l'article 22 i 
proposen l'eliminació de les següents partides: "Despeses 
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d'Alcaldia" (226010) de 80.000,00€; "Despeses Tinença 
d'Alcaldia" (226011) de 40.000,00€; i "Estudis i Treballs 
Tècnics no Finalistes Alcaldia" (22706). La quarta al�legació 
del Capítol 2 fa referència a l'article 35 i proposa 
l'eliminació dels interessos de demora de 5.000,00€. Dins el 
Capítol 4 presenten dues al�legacions per a la creació de 
dues noves partides: "Línia d'ajuts per reobrir locals buits" 
amb 100.000,00€ i "Línia d'ajuts vinculada a les activitats 
empresarials sorgides del nou viver d'empreses" amb 
150.000,00€. Dins el Capítol 6 presenta 3 al�legacions. La 
primera, dins la partida 60900, increment pressupost 
participatiu vinculat als districtes (500.000,00€). La 
segona, la creació d'una partida "Segona fase Centre Formació 
Integral Ferran Sunyer per enquibir viver d'empreses i 
oficines serveis socials" 850.000,00€. La tercera, i última 
al�legació, del Capítol 6 és l'eliminació de la partida 63200 
"Adequació local Sant Pau" 600.000,00€.  Al�legació número 
sis presentada per --------------------, representant de 
Figueres Democràcia, amb registre d’entrada 2451, de 8 de 
febrer de 2016 proposen l'obertura d'una partida de 50.000 
euros per a la confecció urgent d'un Pla de Millora Urbana en 
el marc territorial del barri de Sant Joan i les zones 
adjacents. Aquesta quantitat hauria de sortir de la reducció 
de les següents partides que són inapropiades i algunes 
d'elles a eliminar: 16 101 91200 1000: 284.694,22€; 16 101 
91200 10000: 37.843,64€; 16 109 12001 10001: 14.824,22€; 16 
101 91200 110010: 94.608,86€; 16 101 91200 110011: 
34.666,02€; 16 101 91200 16001: 85.408.20€; 16 101 91200 
23300: 179.265,20€; 16 101 91200 48000: 95.340,00€; 16 110 
13000 10100: 67.271,35€; 16 301 15000 10100: 50.453,51€; 16 
101 91200 16002: 54.582,82€. Al mateix temps, aquest pla 
hauria d'anar acompanyat d'un ens d'execució. Per aquest 
motiu proposen la creació del Consorci de la Zona Nord-Oest, 
que s’encarregaria de dirigir, coordinar i executar el Pla de 
Millora Urbana.  Al�legació número set presentades per Mª 
Àngels Olmedo Delestal, portaveu del grup municipal del 
Partit Popular de Catalunya a l’Ajuntament de Figueres, amb 
registre d’entrada 2486 de data 8 de febrer de 2016. Són 17 
al�legacions de canvis en partides, algunes d’elles no 
quantificades. En la primera al�legació proposa estudiar tot 
el patrimoni en béns immobles del qual disposa l'Ajuntament i 
plantejar-se posar al mercat alguns actius per tal d'obtenir 
liquiditat i reinvertir-los amb diferents partides del 
pressupost. La segona al�legació demana una partida de 
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100.000 € per la supressió de barreres arquitectòniques,  les 
quals siguin fetes pel personal de la Brigada. La tercera 
al�legació proposa l'increment de la partida d'ajuts per a 
compra de llibres escolars en un 10%. La quarta demana que 
s'incrementi la partida de serveis de teleassistència en un 
15%. La cinquena fa referència a que s'incrementi la partida 
de transport adaptat un 15%. La sisena al�legació proposa 
l'increment de la partida d'habitatge d'inclusió social en un 
15%. La setena al�legació proposa  el reajustament de les 
retribucions dels directors d'àrea i cap de gabinet en un 
10%. La vuitena demana estudiar un possible refinançament 
dels tipus d’interès a la baixa amb els préstecs existents. 
La novena al�legació demanen una partida de 20.000 € per la 
instal�lació de wifi i 2 ordinadors a tots els ens locals de 
les AAVV que tinguin aquesta mancança. La desena demana 
l'adequació de dues parcel�les a la zona del Parc de les 
Aigües per a realitzar la pràctica lliure de futbol, acotada 
amb tanques, també una àrea de multifunció amb els següents 
equipaments: taules de ping-pong, espai per petanca, espai 
per bàdminton i espai per tennis. L'onzena al�legació demana 
per a la zona de l'Eixample el condicionament de la pista de 
bàsquet acotada amb tanques més reubicació dels bancs. També 
aplanar el terreny existent per a jugar a futbol. La dotzena 
al�legació demana l'adequació dels accessos que van des de la 
Pujada del Castell fins a l'estadi municipal Albert Gurt. La 
tretzena demana l'adequació dels accessos de la Pujada del 
Castell. La catorzena al�legació demana un aparell d'aire 
condicionat per l'Associació del barri del Culubret. La 
quinzena al�legació fa referència a la Partida dels 
Pressupostos Participatius (500.000€), considera que primer 
l'equip de govern ha d'explicar com volen portar a terme 
aquesta participació, cal fer una memòria descriptiva de tots 
els recursos humans i materials, qui liderarà aquesta 
experiència, l'àrea de comunicació, xarxes socials, quin 
paper jugarà la resta dels grups de l'oposició i també, la 
creació d'un Reglament que reguli tots aquests Pressupostos 
Participatius. La setzena al�legació demana que totes 
aquestes al�legacions no siguin tretes de partides 
relacionades amb l'Àrea de Benestar Social. La dissetena 
al�legació, fa  referència a les despeses de personal, que 
representen un augment del 8,47% superior a l'1% estipulat 
d'increment màxim de sous a la llei de Pressupostos Generals 
de l'Estat. Que s'ha establert una previsió d'inversions de 
5.846.129,66€, 4.846.129,66€ amb préstec i 1.000.000€ amb 
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transferències de capital d'altres administracions, i que 
aquestes es podran iniciar quan es tingui constància efectiva 
de la realització dels ingressos (endeutament autoritzat o 
resolució de subvenció que hagi entrat al registre de 
l'Ajuntament). Que caldrà vetllar per l'oportuna realització 
dels ingressos pel que fa a la materialització de les 
despeses del pressupost, de manera que si no es fan 
adequadament, no es podran executar determinades despeses. 
Que no es podran efectuar les despeses d'inversió finançades 
amb préstec sense la corresponent aprovació de la tutela 
financera. Que caldrà preveure l'estacionalitat dels 
ingressos en base al calendari de cobrament de tributs per 
poder complir amb el període de pagament de proveïdors.   
Al�legació número vuit presentades per Héctor Amelló Montiu, 
representant del Grup Municipal de Ciutadans- Partido de la 
Ciudadanía a l’Ajuntament de Figueres, amb registre d’entrada 
2488, de 8 de febrer de 2016. Presenta 9 al�legacions de 
modificació de partides. La primera proposa una campanya de 
foment de l'ús del transport urbà de caràcter bianual, 
estructurada en tres fases. Una primera fase d'estudi i 
racionalització del sistema de transport urbà, la segona de 
promoció del transport públic i l’última fase, establir un 
nou sistema tarifari. L'aplicació d'aquesta suposaria la 
disminució de 80.000€ de la partida 16 203 34200 48004 i 
l'augment de la despesa de 80.000€ a la partida 16 304 44110 
44900. La segona al�legació demana la subvenció total de la 
quota d'assistència a les guarderies públiques de la ciutat, 
el cost per assumir-ho seria de 198.000€ reduint-los de la 
partida 16 301 23100 63200.  La tercera és  la dotació 
econòmica per publicitat i comunicació de l'Àrea de Promoció 
Econòmica, el cost per assumir-ho seria de 10.000€ reduint 
2.000€ de la partida 16 201 33400 226090 i 8.000€ de la 
partida 16 111 92000 226021. La quarta al�legació proposa la 
realització d'un estudi per a l'impuls de l'oficina "FIEM" i 
un HUB. La realització de l'estudi es faria amb personal 
propi, en cas de no poder ser el cost seria de 20.000€ 
reduint 10.000€ de la partida 16 101 91200 22706 i 10.000€ 
més de la partida 16 304 17000 22706.  La cinquena al�legació 
proposa la necessitat de contractar un tècnic per a la 
realització d'un estudi de viabilitat i disseny d'un parc 
tecnològic. La realització de l'estudi es faria amb personal 
propi, en cas de no poder ser el cost seria de 30.000€ i 
suposaria la disminució d'aquest import de la partida 16 203 
34200 48004. La sisena al�legació proposa realitzar un Pla 
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d'Inclusió per eradicar la pobresa i un Pla d'Actuació i 
Assistència. La realització de l'estudi es faria amb personal 
propi, en cas de no poder ser el cost seria de 5.000€ i 
suposaria la disminució d'aquest import de la partida 16 201 
33400 48004.  La setena al�legació fa referència a la creació 
d'un Òrgan Consultiu de Joventut que gestioni el 10% del 
Pressupost Participatiu, 50.000€ de la partida 16 301 92000 
60900. Aquesta participació s'organitzarà en un marc obert i 
autoconsultiu que protegeixi l'espai de diàleg, informació i 
discussió de forma oberta i flexible. La vuitena al�legació 
proposa la creació d'una comissió d'estudi per a la fusió 
administrativa entre Figueres-Vilafant. La previsió de 
despesa d'aquesta comissió només s'hauria de considerar si no 
pogués ser assumit pel Departament de Secretaria i 
Intervenció, amb un cost de 5.000€ a descomptar de la partida 
16 201 33400 48004. La novena al�legació proposa la creació 
del Departament de Central de Compres professionalitzada, 
reduint les despeses, optimitzant les operacions i aconseguir 
millors preus. La central ha d'estar oberta a tots els 
productes que es comprin o serveis que es contractin exempts 
de licitació. Al�legació número nou presentada per Manuel 
Toro Coll, conseller delegat de l'empresa plurimunicipal 
Figueres de Serveis, S.A., amb registre d’entrada 2492, de 8 
de febrer de 2016 al�lega que d'acord a la modificació 
aprovada de la Llei d'IVA no estaran subjectes a l'impost els 
serveis que presta FISERSA en relació als estacionaments 
regulats, clavegueram, grua municipal i sanejament d'aigües 
residuals. Tampoc seran deduïbles les quotes suportades de 
l'impost pels bens i serveis adquirits per realitzar la 
prestació de la majoria dels serveis encomanats a FISERSA per 
l'Ajuntament de Figueres. Aquests fets comporten la 
necessitat d'adaptar i modificar les partides pressupostàries 
que corresponen als serveis prestats. Aquests són, pel que fa 
al pressupost de despesa: 16 401 43110 226104 (Fisersa. Parc 
d'Atraccions. Fisersa, Servei de Mobilitat) 3.662,00€; 16 204 
92501 22799 (Associacions) 3.085,00€; 16  304 13300 25000 
(Servei d'Aparcament) 550.364,00€; 16 304 16000 25000 (Servei 
de Clavegueram) 210.319,00€; 16 304 16100 25000 (Servei 
d'Aigua) 1.308.895,00€; 16 304 13300 25001 (Servei de Grua) 
439.792,00€; 16 304 13300 25002 (Premi Cobrança 
Estacionament) 21.249,00€; 16 304 16100 25002 (Premi Cobrança 
Aigua)  90.000,00€; 16 304 16100 25003 (Finançament Dipòsit) 
23.475,00€; 16 304 44110 44900 (Transport Urbà) 820.317,00€; 
16 304 16100 61900 (Inversió en Xarxa d'Aigua) 75.000,00 €; 
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16 304 1600 61901 (Inversió en Xarxa de Clavegueram) 
75.000,00€; 16 304 16100 61901 (Fons de Reposició Aigua) 
60.000,00€; 16 304 16000 61902 (Pla de Recs de Clavegueram) 
60.000,00€; 16 304 16000 61903 (Fons de Reposició 
Clavegueram) 41.547,00€; 16 304 13300 62300 (Ampliació 
Serveis Estacionament) 10.000,00€; 16 304 16100 44900 
(Explotació Planta Depuradora) 1.196.145,00€. Pel que fa al 
pressupost d'ingressos: 16 304 34902 (Explotació Planta 
Depuradora) 1.124.780,00€. Al�legació número deu presentada 
presentades pel Comitè d’Empresa i la Junta de Personal de 
l’Ajuntament de Figueres, amb registre d’entrada 2494, de 8 
de febrer de 2016. Presenten 9 al�legacions.  La primera 
al�legació és el fet que no s'ha negociat cap aspecte del 
pressupost amb ells. La segona al�legació és que no existeix 
cap partida pressupostària per preveure possibles 
modificacions econòmiques que se'n derivin de la valoració 
dels llocs de treball. La tercera al�legació és la manca d'un 
futur Pla de Promoció interna del personal. La quarta 
al�legació és la manca de previsió de possibles modificacions 
econòmiques en el proper Conveni/Acord de condicions de 
treball. La cinquena al�legació és que la partida de serveis 
extraordinaris no s'ajusta a la realitat. La sisena 
al�legació és la manca d'una partida de subvenció per la 
Junta de Personal. La setena al�legació és la manca d'una 
partida de subvenció pel Comitè d'Empresa. La vuitena 
al�legació és la manca d'una partida per a la climatització 
de la Casa Consistorial. Al�legació número onze presentada 
per -------------------------------------------------------, 
Tècnics d'Administració General de l'Ajuntament de Figueres, 
amb registre d’entrada 2534, de 8 de febrer de 2016. 
al�leguen que previs els tràmits i informes que hom cregui 
adients, es contempli al pressupost municipal per a 
l'exercici de 2016, la previsió i la dotació de la despesa 
adient que incorpori la valoració aprovada, específica i 
vigent per als llocs de treball de TAG i que es procedeixi a 
fer efectiu el seu pagament. Al�legació número dotze 
presentada per Natàlia Sànchez Dipp, representant del grup 
municipal de la CUP-PA a l’Ajuntament de Figueres, amb 
registre d’entrada 2538, de 8 de febrer de 2016. Són 33 
al�legacions, són augment, disminució, eliminació o creació 
de partides. Hi ha 11 al�legacions que són propostes 
d'eliminació de partides, són les següents: “Assistències 
membres corporació” (16 103 91200 23300); “Retr. Comp. P. 
eventual Alcaldia-Presidència” (16 101 91200 110000); “Retr. 
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Bas. P. Eventual Alcaldia-Presidència" (16 101 91200 110010); 
"Retr. Bas. P. Eventual Tinença d'Alcaldia" (16 101 91200 
110001); "Retr. Comp. P. Eventual Tinença d'Alcaldia" (16 101 
91200 110011); "Despeses Instituc. i Respresent. Alcaldia" 
(16 101 91200 226010); "Despeses Instituc. i Represent. 
Tinença Alcaldia" (16 101 91200 226011); "Retr. Bas. P. 
Directiu Seguretat, Cohesió i Emergència" (16 110 13000 
10100); "Seguretat Social P. Dir. Seguretat Cohesió i 
Emergència" (16 110 13000 16000); "Retr. Bas. P. Directiu 
Urbanisme" (16 301 15000 10100); i "Retr. Bas. P. Directiu 
Serv. Urbans" (16 304 15320 10100). Les següents cinc 
al�legacions són propostes per a la reducció de les següents 
partides:    "Seguretat Social Ag. Plan. Arqu i Esp. Públic” 
(16 301 1500   16000) a 65.557,25 €; "Retr. Bas. Òrgans de 
Govern" (16 101 91200 10000) a 123.907,09 €; "Seguretat 
Social Ag. Plan. Arqu. i Esp. Públic" (16 304 15320 16000) a 
250.167,39€; "Assignacions a Grups Municipals" (16 103 91200 
48000) a 72.000,00€ i   "Interessos Préstec" (16 404 01100 
31000) a 1.170.500,00€. Les sis següents al�legacions 
proposen l'augment de les partides: "Conveni Centre 
Distribució d'Aliments" (16 205 23100 48005) a 130.000,00 €; 
"Funcionament SIAD, Infor. i Atenció a la Dona" (16 205 23100 
226993) a 30.000,00€; "Ajuts socials manteniment Habitatge" 
(16 205 15210 48000) a 250.000,00€; "Programes  Socials en 
Pobresa Energètica" (16 205 15210 226992) a 50.000,00€; 
"Actuacions Barri de Sant Joan" (16 205 23101 226992) a 
130.000,00€ i "Habitatge Inclusió Social" (16 205 15210 
226991) a 200.000,00€. Les següents 11 al�legacions proposen 
la creació de noves partides: "Cartelleres" de 10.000,00€; 
"Educadors/res Socials a totes les Escoles" de 200.000,00€; 
"Jocs Escolars" de 60.000,00€; "Projecte Escoles Obertes" de 
20.000,00€: "Estudi Rehabilitació Habitatge Centre Històric" 
de 40.500,00€; "Treballs previs municipalització de serveis 
d'enllumenat, escombraries i parcs i jardins" de 50.000,00€; 
"Treballs previs per a la creació d'un centre sociosanitari 
integrat per a la gent gran" de 100.000,00€; "Ajuts socials 
IBI famílies risc exclusió social" de 60.000,00€; "Programa 
de Foment de la Participació i la cultura democràtica" de 
50.000,00€; "Subvenció entitats per a processos participatius 
interns" de 18.500,00€ i "Pla Especial d'espais agraris, 
forestals i periurbans" de 25.000,00€.   Al�legació número 
tretze presentada per Maria del Mar Casas Honrado, 
representant del grup municipal de Convergència i Unió a 
l’Ajuntament de Figueres i Regidora d'Educació, amb registre 
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d’entrada 2544, de 8 de febrer de 2016 ha presentat una 
al�legació sol�licitant que s'incrementi la partida 
corresponent a la Xarxa d'espais municipals d'estudi (partida 
16 202 32600 22606) en un import equivalent a 13.190,00 € i 
al mateix temps, es disminueixi la consignació relativa a una 
altra partida, la 16 202 32600 48003, relativa a la Fundació 
Clerch i Nicolau pel mateix import (13.190,00€).  Atès que 
segons estableix l’article 170 apartat 2 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, únicament podran 
presentar-se reclamacions contra el pressupost: a) Per no 
haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits 
establerts en la Llei 39/1988. b) Per ometre el crèdit 
necessari per al compliment d’obligacions exigibles a 
l’Ajuntament en virtut de precepte legal o de qualsevol altre 
títol. c) Per ésser de manifesta insuficiència els ingressos 
amb relació a les despeses pressupostàries o bé d’aquestes 
respecte a les necessitats per les que estan previstes. Atès 
el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
els Bases del règim local, el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret 
Legislatiu de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 
d’abril, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, i el Reglament de personal al servei de les 
entitats locals que va ser aprovat pel Decret de la 
Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, el Ple de 
l'Ajuntament acorda: 1. Estimar les al�legacions següents:  
La número quatre presentada per ---------------------------, 
President de la Fundació privada del Museu del Joguet de 
Catalunya, amb registre d’entrada 2115, de 3 de febrer de 
2016. De la número vuit, la primera, la tercera, la sisena i 
la vuitena, presentada per Héctor Amelló Montiu, representant 
del Grup Municipal de Ciutadans- Partido de la Ciudadanía a 
l’Ajuntament de Figueres, amb registre d’entrada 2488, de 8 
de febrer de 2016. La número nou presentada per Manuel Toro 
Coll, conseller delegat de l'empresa plurimunicipal Figueres 
de Serveis, S.A., amb registre d’entrada 2492, de 8 de febrer 
de 2016. La número tretze presentada per Maria del Mar Casas 
Honrado, representant del grup municipal de Convergència i 
Unió a l’Ajuntament de Figueres i Regidora d'Educació, amb 
registre d’entrada 2544, de 8 de febrer de 2016. En relació a 
les partides pressupostàries del pressupost 2016, es fan 
constar els següents canvis: A les partides del Pressupost de 
despeses.  
Num. Modificació Denominació partida  Import  
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al�legació 
Núm. 4 Minoració  16 301 33301 63500  

Projecte canvi platea Teatre 
Jardí 

-3.822,28€ 

 Alta partida nova    
 

16 201 33303 48001  
Museu del joguet   

3.822,28€ 

Núm. 8.3. Minoració 16 111 92000 226021 Anuncis i 
continguts mitjans comunicació      

-10.000,00€ 

 Alta partida nova 16 111 43000 22602 Publicitat i 
comunicació Promoció Econòmica   

10.000,00€ 

Núm. 8.6. Minoració 16 201 33400 48004 Subvencions 
associacions 2015   

-5.000,00€ 

 Alta partida nova 16  205 23100 22706 Estudi 
radiografia de la pobresa   

5.000,00€ 

Núm. 13 Minoració  16 202 32600 48003  
Fundació Clerch i Nicolau 

-13.190,00€ 

 Ampliació  16 202 32600 22606  
Xarxa d'espais municipals 
d'estudi 

13.190,00€ 

En relació a l’al�legació primera de la de la número vuit, 
s’estima en un import de 65.000€ per a l’estudi i 
racionalització del sistema de transport urbà, així com la 
seva promoció, import que s’atendrà via modificació de crèdit 
pressupostari o via aplicació del resultats de l’exercici 
2015 de la societat municipal FISERSA. En relació a 
l’al�legació cinquena de la de la número vuit, s’estima en un 
import de 30.000€ per a la realització d’un estudi sobre la 
viabilitat d’un parc tecnològic amb càrrec a partides 
aprovades en el pressupost inicial del servei de Promoció 
econòmica. En relació a l’al�legació vuitena de la número 
vuit, s’estima per un import de 5.000€ en el sentit de 
realitzar un estudi sobre la potencial suma de sinergies 
entre Figueres i Vilafant, amb càrrec a la partida d’estudis 
i treballs tècnics de l’Alcaldia. En relació a l’al�legació 
número nou, fer constar que l’import final de les partides 
que s’hi relacionen serà el següent:    
Pressupost d’ingressos  
16 304 34902         Explotació planta depuradora             1.124.780,00€ 
Pressupost de despeses   
16 401 43110 226104  Fisersa. Parc d'Atraccions.  
                     Fisersa, Servei de Mobilitat                 3.662,00€ 
16 204 92501 22799   Associacions                                 3.085,00€ 
16 304 13300 25000   Servei d'Aparcament                        550.364,00€ 
16 304 16000 25000   Servei de Clavegueram                      210.319,00€ 
16 304 16100 25000   Servei d'Aigua                           1.308.895,00€ 
16 304 13300 25001   Servei de Grua                             439.792,00€ 
16 304 13300 25002   Premi Cobrança Estacionament                21.249,00€ 
16 304 16100 25002   Premi Cobrança Aigua                        90.000,00€  
16 304 16100 25003   Finançament Dipòsit                         23.475,00€ 
16 304 44110 44900   Transport Urbà                             820.317,00€ 
16 304 16100 61900   Inversió en Xarxa d'Aigua                   75.000,00€ 
16 304 16000 61901   Inversió en Xarxa de Clavegueram            75.000,00€ 
16 304 16100 61901   Fons de Reposició Aigua                     60.000,00€  
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16 304 16000 61902   Pla de Recs de Clavegueram                  60.000,00€  
16 304 16000 61903   Fons de Reposició Clavegueram               41.547,00€  
16 304 13300 62300   Ampliació Serveis Estacionament             10.000,00€  
16 304 16100 44900   Explotació Planta Depuradora             1.196.145,00€  

2. Estimar les següents propostes sense cap repercussió 
econòmica: De la número set, la primera, la vuitena i la 
quinzena i parcialment la desena i onzena, en el sentit que 
l’equip de govern es compromet a dur-ho a terme com una de 
les diferents propostes a escollir pels veïns en el marc dels 
Pressupostos participatius, presentades per Mª Àngels Olmedo 
Delestal, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya a l’Ajuntament de Figueres, amb registre d’entrada 
2486, de data 8 de febrer de 2016. De la número vuit, la 
quarta i la novena, en tant que seran assumides per personal 
propi, presentada per Héctor Amelló Montiu, representant del 
Grup Municipal de Ciutadans- Partido de la Ciudadanía a 
l’Ajuntament de Figueres, amb registre d’entrada 2488, de 8 
de febrer de 2016. 3. En base a l’esmena presentada per 
l’Alcaldia en relació al capítol 6 de despeses, en cas de ser 
aprovada, fer constar que el cap. 6 quedaria de la següent 
forma:  

2016 105  49100 64100  
Sistema informació 
territorial                          30.000,00 € 

2016 105  92001 63600  
Adquisició infraestructures 
informatica i comunic        50.000,00 € 

2016 105  92001 64101  Transparència                                           12.000,00 € 

2016 110  13200 62400  Compra vehicle g.u.                                       5.500,00 € 

2016 201  33302 68900  
Adquisicions museu de 
l'empordà                          15.000,00 € 

2016 301  23100 62200  Compra local c/sant pau                               195.743,55 € 

2016 301  23100 63200  
Reforma dependències serv. 
socials                     300.000,00 € 

2016 301  32300 62300  Coberta pistes joaquim cosí                           240.000,00 € 

2016 301  33301 63500  
Projecte canvi platea teatre 
jardí                         6.177,72 € 

2016 301  33303 63300  
Manteniment instal�lacions 
museu del joguet              25.000,00 € 

2016 301  33800 62300  Carpa sala vilatenim                                    60.000,00 € 

2016 301  34200 62200  Pavelló municipal                                  1.000.000,00 € 

2016 301 34200 63200 Adequació edificis esportius     150.000,00 € 

2016 301  43200 62200  Casa natal salvador dalí                              500.000,00 € 

2016 301  92000 60900  
Inversions barris. pressup. 
participatius              500.000,00 € 

2016 301  92000 61900  Pla de barris                                         300.000,00 € 

2016 301 92000 63200 Adequació casa consistorial     150.000,00 € 

2016 301  92400 62200  
Centres cívics i centres 
socials                           7.500,00 € 

2016 303  17210 62300  
Calderes edificis municipals 
(biomassa)                159.708,11 € 

2016 304  13300 62300  Ampliació serveis       10.000,00 € 
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estacionament                   

2016 304  15320 61900  Pla asfaltatge voreres                                500.000,00 € 

2016 304  15320 62100  
adaptació itinerari vianants 
c. cívic m.ham              50.000,00 € 

2016 304  15320 62400  Adquisió vehicles via pública                           45.000,00 € 

2016 304  16000 61901  Inversió en xarxa clavegueram                           75.000,00 € 

2016 304  16000 61902  Pla de recs de clavegueram                              60.000,00 € 

2016 304  16000 61903  Fons reposicio clavegueram                              41.547,00 € 

2016 304  16100 61900  Inversió en xarxa d'aigua                               75.000,00 € 

2016 304  16100 61901  Fons reposició aigua                                    60.000,00 € 

2016 304  16400 63200  
Intervenció en nínxols i nous 
cineraris                  75.000,00 € 

2016 405  92000 62500  Mobiliari oficina                                       10.000,00 € 

      4.708.176,38 € 

4. En base a l’informe del Cap de Recursos humans, esmenar 
l’error material que consta en el lloc de treball, de nova 
incorporació, Tècnic/a d’Administració General (adscrit a 
Serveis generals). En el complement específic mensual on diu 
1.029,74 euros ha de dir 948,20 euros. En el total anual on 
diu 14.416,36 euros ha de dir 13.274,80 euros. 5. Determinar 
que la partida 162069240022606 s'incrementi en 8.000 euros, 
fins arribar als 15.000 i que la partida 163011500010100 
disminueixi en 8.000 euros, fins arribar a 42.453,51. 6. 
Quant a l'al.legació número 7 presentada per Maria Àngels 
Olmedo Delestal, portaveu del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya, afegir una partida de 40.000 euros per 
a la supressió de barreres arquitectòniques; afegir una 
partida de 20.000 euros per a la instal.lació de wifi i 
ordinadors a les seus de les associacions de veïns; afegir 
una partida de 20.000 euros per a l'adequació dels accessos 
que van de la Pujada del Castell a l'estadi municipal Albert 
Gurt i afegir una partida de 20.000 euros per a l'adequació 
dels accessos a la Pujada del Castell, tot això amb una 
modificació de crèdit posterior a l'aprovació del pressupost. 
7. Desestimar la resta d’al�legacions formulades contra 
l’aprovació inicial del pressupost i en relació a la 
plantilla de personal en base a l’informe de Cap de Recursos 
humans. 8. Aprovar definitivament la plantilla de personal de 
l’Ajuntament que comprèn tots els llocs de treball reservats 
a funcionaris, personal laboral i eventuals, amb llurs 
retribucions. 9. Aprovar definitivament el pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici de l’any 2016 que comprèn 
l’estat d’ingressos i de despeses segons l’annex, amb el 
següent resum per capítols d’ingressos i despeses: 
 Pressupost de despeses de 

l’Ajuntament de Figueres 
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Cap. I Personal 15.912.580,06 € 

Cap. II Béns corrents i serveis 22.943.464,67 € 

Cap. III Despeses financeres 1.388.000,00 € 

Cap. IV Transferències corrents 5.371.123,18 € 

Cap. V Fons de contingència 75.000,00 € 

Cap. VI Inversions reals 4.708.176,38 € 

Cap. VII Transferències de capital 573.433,00 € 

Cap. 
VIII 

Actius financers 0,00 € 

Cap. IX Variació passius financers 5.350.000,00 € 

 Total pressupost de despeses 56.321.777,29 € 

 Pressupost d’ingressos de 
l’Ajuntament de Figueres:  

  

Cap. I Impostos directes 23.643.500,00 € 

Cap. II Impostos indirectes 275.000,00 € 

Cap. III Taxes i altres ingressos 15.266.406,19 € 

Cap. IV Transferències corrents 11.933.420,44 € 

Cap. V Ingressos patrimonials 497.321,00 € 

Cap. VI Alienació inversions reals 0,00 € 

Cap. VII Transferències de capital 994.133,05 € 

Cap. IX Variació passius financers 3.711.996,61 € 

 Total pressupost ingressos 56.321.777,29 € 

El pressupost consolidat de despeses de l’Ajuntament de 
Figueres importa 57.594.820,62 euros, inclòs l’estat de 
previsió de despesa  de les societats mercantils. 
 Pressupost consolidat de despeses Import  

CAP. I Personal 19.357.408,06 € 

CAP. II Béns corrents i serveis 22.867.262,67 € 

CAP. III Despeses financeres 1.399.229,00 € 

CAP. IV Transferències corrents 3.354.661,18 € 

CAP. V Fons de contingència 75.000,00 € 

CAP. VI Inversions reals 4.477.259,38 € 

CAP. VII Transferències de capital 573.433,00 € 

CAP. 
VIII 

Variacions d’actius financers 0,00 € 

CAP. IX Variacions de passius financers 5.490.567,33 € 

 Total Pressupost consolidat de despeses 57.594.820,62 € 

El pressupost consolidat d’ingressos de l’Ajuntament de 
Figueres importa 57.622.813,29 euros, inclòs l’estat de 
previsió d’ingressos de les societats mercantils 
 Pressupost consolidat d’ingressos Import  

CAP. I Impostos directes 23.643.500,00 € 

CAP. II Impostos indirectes 275.000,00 € 

CAP. III Taxes i altres ingressos 16.567.442,19 € 

CAP. IV Transferències corrents 11.933.420,44 € 

CAP. V Ingressos patrimonials 497.321,00 € 
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CAP. VII Transferències de capital 994.133,05 € 

CAP. IX Variacions de passius financers 3.711.996,61 € 

 Total Pressupost d’ingressos 57.622.813,29 € 

10. Autoritzar l'alcaldesa-presidenta perquè faci tants actes 
i gestions com calguin per a l'execució dels acords 
anteriors.” en votar-hi a favor els onze 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 i 
Monfort Peligero; en contra, els sis membres de l'Ajuntament 
següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez 
Dipp, Armengol Subirós i Boher Genís; i abstenir-se, els 
quatre membres de l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, 
Borrego Torres, Amelló Montiu i Pérez Márquez. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que celebra poder tenir pressupost per aquest exercici 2016, 
però sobretot perquè tenen moltes ganes de portar-lo a la 
pràctica; que s'hi començarà a treballar tan bon punt estigui 
publicat preceptivament i que dóna les gràcies als que ho han 
fet possible. 
 
----5. Ensenyament: Es ratifica la modificació dels Estatuts  
del Consorci per a la Normalització Lingüística. El senyor 
Martínez Puig procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
  "En data 30 de gener de 1992 l’Ajuntament de Figueres i 
el Consorci per la Normalització Lingüística varen signar el 
conveni d’integració de l’Ajuntament de Figueres al referit 
consorci. Per tal d’adequar els estatuts del Consorci per la 
Normalització Lingüística a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, 
de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa en data 8 de maig de 2015 el Ple del 
Consorci per la Normalització Lingüística va acordar la 
modficació dels estatuts de l’ens. Aquesta modificació va ser 
aprovada per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm 
6.929 de data 6 d’agost de 2015. En data 15 de gener de 2016 
i amb registre general d’entrada número 813 el Consorci per 
la Normalització Lingüística notifica a l’Ajuntament de 
Figueres la modificació dels seus estatuts i sol�licita que, 
com a membre de l’ens ratifiqui aquesta modificació. Són 
d’aplicació l’article 27 dels estatuts del Consorci per la 
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Normalització Lingüística, segons el qual la modificació dels 
estatuts ha de ser ratificada per cadascun dels ens 
consorciats,  la disposició vintena de la Llei 30/1992, de de 
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en la 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, la 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
sector públic i altres mesures de reforma administrativa pel 
que fa a l’obligatorietat dels consorcis de ser adscrits de 
forma expressa a un dels ens consorciats i de definir de 
forma expressa en els estatuts el dret de separació i el 
procediment per a portar-ho a terme, entre altres.  Respecte 
al procediment d’aprovació i ratificació de la dissolució i 
liquidació l’article 324.2 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 
de juny, estableix que l’acord de modificació dels estatuts 
d’un consorci ha de ser ratificat pels òrgans competents dels 
seus membres; que ha de ser adoptat amb el vot favorable de 
la majoria absoluta dels membres de la Corporació, de 
conformitat amb l’article 313.2 del reglament esmentat, i que 
la competència per a la ratificació de la modificació dels 
estatuts correspon al ple municipal. En base als antecedents 
exposats; la Comissió Informativa General proposa  al Ple de 
l'Ajuntament  l'adopció dels acords següents: 1r.- Ratificar 
la modificació dels Estatuts del Consorci per a la 
Normalització Lingüística de conformitat amb el document que 
s’annexa a aquest acord. 2n.- Notificar el present acord al 
Consorci per a la Normalització Lingüística. 3r.- Facultar a 
l'alcaldessa presidenta la realització de tants actes i 
gestions com calguin per a  l’execució de l'acord anterior." 

 

----6. Serveis municipals: S'aprova una segona pròrroga per a 
l'estiu de 2016 del contracte de concessió de domini públic 
amb destí a bar a la piscina descoberta de Figueres. El 
senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

"El Ple Municipal de l’Ajuntament de Figueres de data 1 
d’abril de 2014 va aprovar l’expedient de contractació per 
l’atorgament d’una concessió de domini públic amb destí a bar 
a la piscina descoberta de Figueres mitjançant procediment 
negociat sense publicitat.  Vist que mitjançant Decret 
d’Alcaldia Presidència, de data 23 de maig 2014, es va 
adjudicar dita concessió a l’Associació per a la Formació 
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Professional a l’Alt Empordà i es va formalitzar el contracte 
en data 30 de maig de 2014 per a la durada d’un any, 
únicament per a l’estiu de 2014. Vist que el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars a la clàusula 2 preveu 
que la durada del contracte es pot prorrogar per mutu acord 
de les parts per a tres estius més fent-se la pròrroga per a 
cada estiu i que en cas que a l’adjudicatari no li interessés 
la pròrroga ho ha de comunicar a l’Ajuntament abans del dia 
18 de gener de cada any. Vist que per acord del Ple Municipal 
de data 2 de juny de 2015 es va aprovar una primera pròrroga 
del contracte per a l’estiu del 2015. Vist que l’adjudicatari 
no ha comunicat el seu interès de no prorrogar el contracte 
abans del 18 de gener de 2016 i vist l’informe del Tècnic 
d’Esports de data 15 de febrer de 2016. Vist el Reglament de 
Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, la Comissió Informativa General proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Figueres l’adopció dels següents acords: 
1er.- Aprovar una segona pròrroga per a l’estiu del 2016 del 
contracte de concessió de domini públic amb destí a bar a la 
piscina descoberta de Figueres que s’obrirà als usuaris pel 
període del 18 de juny al 4 de setembre de 2016. 2on.- 
Requerir al concessionari a fi que presenti pòlissa i rebut 
en vigor d’assegurança de responsabilitat civil amb un 
capital mínim de 150.000 per sinistre i 150.000 per víctima. 
Es presentarà mitjançant instància abans de l’inici de la 
instal�lació.  3er.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi 
que realitzi els actes i gestions que calguin per a 
l'execució dels acords anteriors." 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que 
consideren necessària aquesta pròrroga amb la finalitat de 
donar servei de bar A les instal�lacions esportives i que es 
prorrogarÀ el conveni amb l'escola d'hostaleria de Figueres 
que és qui porta el servei de bar. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 

 

----7.  Associacions: S'aproven uns convenis amb diverses 
associacions de veïns per a la cessió de l’ús d'ordinadors 
portàtils. El senyor Marques Creus procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
 "La regidoria d’acció cívica proposa la cessió de l’ús 
d’aquests ordinadors portàtils a diferents associacions de 
veïns en el marc d’un programa de dinamització informàtica 
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per tal de potenciar l’accés a les noves tecnologies a les 
diferents entitats que treballin de manera continuada en 
benefici de la comunitat. Es proposa la cessió gratuïta i a 
precari mitjançant els respectius convenis dels següents béns 
a les següents entitats: - Associació de Veïns Culubret: 2 
ordinadors Acer Aspire E5-572-C5WH cel.1.4 W10 8 RAM. - 
Associació de Veïns Enric Morera: 1 ordinador Acer Aspire E5-
572-C5WH cel.1.4 W10 8 RAM. - Associació de Veïns Marca de 
l’Ham: 1 ordinador Acer Aspire E5-572-C5WH cel.1.4 W10 8 RAM. 
- Associació de Veïns Nova Estació-Turó Baix: 1 ordinador 
Acer Aspire E5-572-C5WH cel.1.4 W10 8 RAM. - Associació de 
Veïns Vivendes del Parc: 1 ordinador Acer Aspire E5-572-C5WH 
cel.1.4 W10 8 RAM. La cessió del bé produirà efectes a partir 
de la data de la signatura dels convenis i podrà ser revocat 
en qualsevol moment per l’Ajuntament de Figueres sense que 
els interessats tinguin dret a indemnització. En aquest 
supòsit, l’Ajuntament de Figueres comunicarà a l’entitat la 
revocació de la cessió amb una antelació prèvia d’un mes a la 
data en qè es sol�liciti que es retorni la lliure disposició 
del bé cedit a precari. En l’expedient consta un informe de 
la coordinadora del servei d’acció cívica en el què exposa la 
necessitat de tramitar la cessió dels ordinadors. Les 
cessions gratuïtes de béns patrimonials es regeixen per allò 
establert als articles 73, 75 i 76 del Decret 336/1993, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals. Així els ens locals poden cedir en precari l'ús 
de béns patrimonials a altres administracions o entitats 
públiques o a entitats privades sense ànim de lucre que els 
hagin de destinar a fins d'utilitat pública o d'interès 
social, sempre en benefici d'interessos de caràcter local. 
L'acord de cessió ha de determinar la finalitat concreta a 
què les entitats o les institucions beneficiàries han de 
destinar els béns. El document de formalització de la cessió 
ha de ser administratiu i ha de contenir, a més dels 
requisits generals reglamentaris, el reconeixement explícit i 
mutu conforme al qual el precarista no resta en relació de 
dependència respecte de l'ens local cedent, als efectes de 
l'article 22 del Codi Penal, i que l'ús del bé és gratuït i 
merament tolerat.  D’acord amb l’article 73 del Decret 
336/1993, de 17 d’octubre, la competència per a la cessió de 
l’ús d’un bé patrimonial és del ple. En base als antecedents 
exposats; la Comissió Informativa General proposa  al Ple de 
l'Ajuntament  l'adopció dels acords següents: 1r. Aprovar el  
conveni entre l’Ajuntament de Figueres i l’Associació de 
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Veïns Culubret i Prolongació Sant Marc per la cessió de dos 
ordinadors portàtils, segons el text que s’adjunta com  Annex 
1 a aquest acord. 2n. Aprovar el  conveni entre l’Ajuntament 
de Figueres i l’Associació de Veïns Enric Morera per la 
cessió d’un ordinador portàtil, segons el text que s’adjunta 
com  Annex 2 a aquest acord. 3r. Aprovar el  conveni entre 
l’Ajuntament de Figueres i l’Associació de Veïns Marca de 
l’Ham per la cessió d’un ordinador portàtil, segons el text 
que s’adjunta com  Annex 3 a aquest acord. 4t. Aprovar el  
conveni entre l’Ajuntament de Figueres i l’Associació de 
Veïns Nova Estació-Turó Baix per la cessió d’un ordinador 
portàtil, segons el text que s’adjunta com  Annex 4 a aquest 
acord. 5è Aprovar el  conveni entre l’Ajuntament de Figueres 
i l’Associació de Veïns Vivendes del Parc per la cessió d’un 
ordinadors portàtils, segons el text que s’adjunta com  Annex 
5 a aquest acord. 6è Notificar els presents acords als 
interessats. 7è.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè 
realitzi tants actes i gestions com calguin per a l’execució 
dels acords anteriors."            
                      
----8. Parcs i jardins: S'aprova l'adhesió de l’Ajuntament de 
Figueres a la Mancomunitat intermunicipal voluntària del 
servei de control de mosquits de la badia de Roses i del Baix 
Ter. El senyor Cruanyes Zafra procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 

"La Mancomunitat intermunicipal voluntària del servei de 
control de mosquits de la badia de Roses i del Baix Ter, està  
integrada pels municipis de Roses, Castelló d’Empúries, Sant 
Pere Pescador, l’Armentera, l’Escala, Torroella de Montgrí, 
Pals, Bellcaire d’Empordà, Palau Sator, Cruïlles, Begur, 
Gualta, Platja d’Aro i Peralada. Té com a finalitat, d’acord 
amb els seus estatuts, el control de mosquits d’aquesta zona 
i la possibilitat d’escometre altres tasques fitosanitàries. 
La proliferació de mosquits així com l’aparició o propagació 
d’espècies no habituals requereixen actuacions 
especialitzades i alhora, adoptar-les en un àmbit territorial 
que depassa l’estrictament municipal. La necessitat de poder 
prestar els serveis de prevenció contra els mosquits  i 
evitar els seus efectes perjudicials, especialment per a la 
salut humana, fan necessària l’adhesió de l’Ajuntament de 
Figueres a aquesta mancomunitat de municipis per assolir de 
manera eficaç aquestes finalitats. La  Mancomunitat 
intermunicipal voluntària del servei de control de mosquits 
de la badia de Roses i del Baix Ter ha adreçat un escrit a 
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l’Ajuntament, registrat d’entrada el dia 11 de novembre de 
2015, en el que assenyala que, davant l’interès municipal de 
formar part d’aquesta entitat, els serveis tècnics i econòmic 
d’aquesta mancomunitat han considerat que la quota per al 
primer any de pertinença és de 33.000 €. Aquesta mancomunitat 
va iniciar la seva activitat el 3 de maig de 1982 i està 
inscrita al registre d’entitats locals de Catalunya des del 
15 de juny de 1995, amb el codi d’identificació 9005380001;  
està també inscrita al registre d’entitats locals del 
Ministeri per a les administracions públiques, en data 16 de 
desembre de 1991, amb el núm. 0517018; i està inscrita al 
registre oficial d’establiments i serveis plaguicides amb el 
núm. 0062CAT-SGI. Examinat l’anterior, vist l’informe tècnic 
i jurídic, i atès el que disposa la Llei orgànica 6/2006, de 
reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya;  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, 
així com el que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals; el que disposen els articles 94 a 104 del 
Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de demarcació territorial i població dels ens 
locals, així com la legislació bàsica estatal aplicable a 
Catalunya, i atesos els Estatuts de la  Mancomunitat 
intermunicipal voluntària del servei de control de mosquits 
de la badia de Roses i del Baix Ter, la Comissió informativa 
general proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords 
següents: 1r.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Figueres 
per a formar part integrant de la Mancomunitat intermunicipal 
voluntària del servei de control de mosquits de la badia de 
Roses i del Baix Ter, d’acord amb els estatuts d’aquesta 
entitat local.  2n.-  Nomenar vocal titular, en representació 
de l’Ajuntament de Figueres a la Junta Gestora d’aquesta en 
entitat local, per al supòsit que sigui admesa l’anterior 
sol�licitud, al regidor Sr. Francecs Cruanyes Zafra i com a 
vocal substitut al regidor Sr. Pere Casellas Borrell d’acord 
amb l’article setè dels estatuts de la Mancomunitat. 3r.- La 
Mancomunitat tindrà la condició de mitjà propi instrumental i 
de servei tècnic de l'Administració de l’Ajuntament de 
Figueres a l'efecte del que estableixen els articles 4.1. n i 
24.6 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de 
novembre i d’acord amb els requisits establerts a l’article 
12 de la Directiva 2014/24 UE, de 26 de febrer sobre 
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contractació publica i que deroga la Directiva 
2004/18/CE, per a la prestació dels serveis regulats als 
Estatuts i que siguin objecte dels encàrregs de gestió que 
resultin procedents. 4rt.- Autoritzar la despesa per a fer 
front a la quota anual, per a l’exercici de 2016, per 
l’import de 33.000 €, condicionant el seu pagament a 
l’admissió de l’anterior sol�licitud. 5è.- Facultar 
l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i 
gestions com calgui per a l’execució dels acords anteriors." 
Prossegueix amb la paraula el senyor Cruanyes Zafra que diu 
que és un tema del qual n'han parlat i informat en altres 
ocasions; que adherint-se a la mancomunitat passen a ser-ne 
membres de ple dret i que, per tant, gaudeixen de tots els 
serveis que presta durant tot l'any; que fins ara s'ha fet 
una utilització puntual quan hi havien casos, però que ara es 
podrà fer una labor de prevenció molt més acurada abans que 
s'inauguri la temporada del mosquit; que es podrà fer actuant 
de forma directa sobre els embornals i el clavegueram de la 
ciutat i que gràcies a pertànyer a la mancomunitat es podrà 
augmentar l'efectivitat i optimitzar també la despesa. 

Seguidament, intervé la senyora Boher Genís que diu que, 
en primer lloc, ha de dir que els sembla molt bona 
iniciativa; que pensen que ja era hora d'aquesta adhesió 
perquè serà molt important per aquesta prevenció; que vol 
afegir una proposta com és que potser seria interessant que 
en algun moment hi hagués alguna formació del personal de 
l'Ajuntament; que es pogués formar també en tots aquests 
temes de prevenció per no haver de recórrer sempre a aquest 
servei extern a la ciutat, sinó que en casos d'urgència o en 
moments puntuals el propi personal de la brigada de 
l'Ajuntament o altre personal a través d'algun programa de 
formació ocupacional poguessin tenir la formació tècnica per 
dur a terme aquestes tasques i que és una idea que es podria 
incloure. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Cruanyes Zafra que diu que recull la proposta; que ja hi ha 
una part de personal propi de l'Ajuntament que ja té una 
formació i que ha actuat en casos d'actuació directe contra 
el mosquit. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
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----9. Obres municipals: S'aprova inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat “Estudi d'adequació als 
apartats de seguretat contra incendis i seguretat d'ús i 
accessibilitat del codi tècnic de l'edificació de la Casa 
Consistorial”. La Presidència procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Els serveis tècnics municipals han redactat el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat “Estudi d'adequació als 
apartats SI/SUA del CTE de la Casa Consistorial” és a dir, 
estudi d’adequació als apartats de seguretat contra incendis 
i seguretat d’ús i accessibilitat del codi tècnic de 
l’edificació de la Casa Consistorial. En relació amb aquest 
edifici el 24 de març de 2015 el Cap d’Inspecció territorial 
de Treball a Girona, a través del Cosorci d’Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de Catalunya va realitzar una 
visita d’inspecció a l’edifici de la Casa Consistorial de 
Figueres i va detectar una sèrie de deficiències i amb 
l’escrit registrat d’entrada núm. 2945, de 12 de febrer 
d’enguany, el Cap del Servei de Seguiment de les Condicions 
Laboral ha tramès una proposta de resolució del Director 
General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, en el 
marc del procediment administratiu especial per a la 
imposició de mesures correctores d’incompliment en matèria de 
prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’administració 
local, en odre a les mesures que s’han d’adoptar a 
l’Ajuntament de Figueres. El projecte té per objecte donar 
compliment als requisits indispensables per a una adequada 
seguretat contra incendis, des del punt de vista del control 
i de la propagació de l’incendi, la seguretat de les 
persones, l’evacuació dels ocupats i facilitar l’actuació del 
cossos d’extinció i salvament, donant compliment a la 
normativa del Codi Tècnic de l’Edificació en aquests 
aspectes. Vist l’informe jurídic,  atès que el que disposa el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril 
i atès el que disposa la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, i, especialment, 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, la 
Comissió informativa de territori i serveis a les persones 
proposa a l’Ajuntament Ple que adopti els acords següents: 
1r.- Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal 
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ordinària denominat “Estudi d'adequació als apartats SI/SUA 
del CTE de la Casa Consistorial” és a dir, estudi d’adequació 
als apartats de seguretat contra incendis i seguretat d’ús i 
accessibilitat del codi tècnic de l’edificació de la Casa 
Consistorial. L’import del projecte és de 263.292,70 €, que 
inclou l’IVA. 2n.- Exposar al públic de l’acord anterior i 
del projecte, per termini de trenta dies i obrir el període 
d’audiència, per igual termini,  notificant l’obertura 
d’aquest tràmit al Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 
l’Ajuntament, a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament i a la Direcció General de Relacions Laborals i 
Qualitat en el Treball. 3r.- Autoritzar l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin 
per a l’execució dels acords anteriors." 
 
----10. Personal: Es convoca concurs de mèrits per a la 
designació d'un lloc de treball de director/a d'urbanisme com 
a personal directiu amb contracte laboral especial d'alta 
direcció i s'aproven les bases que han de regir el concurs. 
El senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 
 "En data 16 de juliol de 2015, el ple de l'Ajuntament va 
crear una plaça de director d’urbanisme, dins la plantilla de 
personal directiu i així mateix va aprovar la fitxa 
descriptiva del lloc de treball, lloc que va ser modificat 
per acord de Ple de 4 de febrer de 2016.  L'article 13 del 
Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
estableix que la designació del personal directiu 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. Per tot això, 
aquesta Comissió Informativa General proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Figueres l'adopció dels acords següents: 1.- 
Aprovar les bases que han de regir el corresponent concurs de 
mèrits. 2.- Convocar concurs de mèrits per a la designació 
d'un lloc de treball de director/a d’urbanisme, com a 
personal directiu de l'Ajuntament amb contracte laboral 
especial d'alta direcció." Prossegueix amb la paraula el 
senyor Masquef Creus que diu que tots tenen l'informe i que 
també es van passar les bases per a la designació d'un lloc 
de director/a d'urbanisme en règim de personal directiu amb 
tots els requisits de mèrits i capacitats que s'exigeixen per 
a poder accedir a aquesta plaça. 
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 Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que la seva posició pel que fa a aquest tipus de càrrecs l'ha 
reiterar més d'una vegada; que creu que l'Ajuntament s'ha de 
dotar de personal que perduri en el temps més enllà dels 
governs que vagin entrant, però que, en tot cas, no donarà 
suport en aquesta incorporació i que potser farà una 
abstenció perquè creu que el que és important és que el 
govern comenci a treballar. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que li agradaria aclarir que és personal laboral d'alta 
direcció i que, per tant, perdura en el càrrec amb els canvis 
corporatius, però que té l'avantatge que amb la incorporació 
d'un nou govern es pot acomiadar amb una indemnització molt 
més reduïda que la del personal laboral si es considera que 
no és adient o no es considera convenient; que en cap cas és 
un càrrec de confiança que es cessi automàticament amb cada 
renovació corporativa; que és un personal directiu amb plenes 
funcions i amb un contracte laboral d'alta direcció que 
perdura en el temps fins que un govern decideixi que no és 
procedent o tingui una altra opció i que en aquest sentit té 
una vocació de permanència molt més llarga que els càrrecs de 
confiança que se cessen automàticament quan cessa el govern 
que els ha nomenat. 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
esta es una de esas cuestiones en las que ellos están de 
acuerdo con el fondo, pero que no lo están en las formas; que 
cree que es una de esas cuestiones que podrían llegar a 
acuerdos; que su grupo está totalmente de acuerdo en la 
dirección a través de gerentes de las áreas; que de hecho 
creen que es una gestión muchísimo más eficaz porque son 
profesionales que conocen bien sus campos y pueden trabajar 
muy bien; que tampoco van a entrar a cuestionar las 
remuneraciones, ya que, por supuesto, tienen que ser unas 
remuneraciones adecuadas porque sino no se encontrarían 
buenos profesionales porque son profesionales que en sus 
áreas, cuando trabajan en la empresa privada, reciben alguna 
remuneración; que no van a entrar a cuestionar esto, pero que 
no les van a poder dar apoyo porquen creen que esto son áreas 
estratégicas y que las áreas estratégicas de una ciudad creen 
que se tienen que decidir a través de un plan estratégico que 
no depende solamente de que haya un determinado gobierno en 
un determinado momento u otro, sino que creen que esto se 
debería hablar entre todos y decidir cuáles son las áreas 
estratégicas y qué gerentes se necesitan; que también es una 
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cuestión puntual porque en este momento desde su punto de 
vista tienen una dirección política y una dirección 
gerencial; que Ciutadans cree que ese apartado está duplicado 
y que por lo tanto optaría por los gerentes o por las 
dedicaciones exclusivas o parciales, pero no por ambas, sino 
que tendrían que ser o una u otra porque en el momento 
económico que están viviendo no cree que esta ciudad pueda 
permitirse tanto gasto en todos estos cargos; que desde su 
punto de vista los gerentes no podrían ser elegidos desde una 
mayoría simple, sino que tendrían que ser elegidos a través 
de una mayoría cualificada, ya que eso permitiría que el 
gerente pudiese trabajar con independencia del gobierno y más 
allá de quien estuviese porque hoy puede estar el gobierno 
presente y mañana puede llegar otro gobierno; que ese gerente 
no tendría que ver comprometido su puesto de trabajo ni 
tendría una dependencia directa del alcalde o del equipo de 
gobierno y podría trabajar tranquilamente con independencia 
de quien llegase; que podría tomar sus decisiones 
idependientemente; que, por ejemplo, en Dinamarca los 
gerentes se eligen a través de este tipo de procesos de 
mayorías cualificadas porque justamente así lo que se evita 
es un clientelismo; que ahora no está diciendo que sea un 
problema de este Ayuntamiento, sino que es un problema que se 
extiende a toda la administración española; que través de una 
mayoría cualificada lo que podrían conseguir sería justamente 
la independencia, evitar el clientelismo e incluso que el 
gerente pudiese oponerse en determinadas cuestiones a las 
presiones que pudiese recibir del grupo de gobierno; que 
saben que esto sucede, pero que no están diciendo que suceda 
aquí, sino que saben que sucede en otros puntos; que no es 
una cuestión de fondo porque en eso están de acuerdo, sino 
que se trata de las formas; que, en este momento, van a votar 
que no; que les gustaría que hubiese habido un diálogo que en 
su momento ya se tendría que haber hecho sobre la gerencia; 
que en este momento simplemente se están aprobando estos 
cargos y que no van a dar soporte. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que la Candidatura d'Unitat Popular també emetrà 
tres vots contraris a la incorporació d'aquest càrrec 
directiu, tot i que sí que és cert que entenen que el govern 
vulgui un advocat per gestionar els temes urbanístics amb les 
qüestions que hi ha sobre la taula, com el Turó Baix o 
d'altres qüestions que han anat sorgint, com les qüestions de 
l'Erato que potser la Candidatura d'Unitat Popular ha posat 
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sobre la taula; que entenen que vulguin un advocat per 
gestionar això, però que no hi votaran a favor; que ja han 
explicat diverses vegades perquè no ho faran; que, lligat a 
la intervenció que ha fet ara l'Héctor Amelló, vol recordar 
que en el debat de pressupostos que va tenir lloc a 
l'Institut Ramon Muntaner l'alcaldessa va afirmar que un 
càrrec directiu treballaria igual per a l'alcaldessa que per 
a qualsevol dels altres grups municipals i que, per tant, es 
contradiu una mica en les seves afirmacions perquè és evident 
que els càrrecs directius que el govern proposa no deixen de 
ser càrrecs de confiança amb uns processos oberts i uns 
processos de selecció una mica més rigorosos que no pas els 
d'escollir algú a dit, però que tanmateix no són garantistes 
quan amb una majoria simple es poden incorporar a ser 
treballadors i quan són contractes que permeten uns 
acomiadaments exprés en què només es paguen set dies del seu 
sou; que votaran en contra com espera que voti en contra la 
resta de l'oposició; que vol dir al company Xavi Monfort que 
aquesta és de les poquetes coses que ha millorat en el pacte 
i que, per tant, l'anima a votar-hi en contra i no a 
abstenir-se, ja que entén que no perillaria el pacte 
d'estabilitat perquè que s'ha cobert les esquenes amb aquesta 
qüestió; que no s'han d'enganyar perquè una abstenció és una 
aprovació de facto; que espera que la resta de grups també 
faci un vot negatiu; que si el senyor Monfort votés que no 
podrien aturar aquesta contractació d'un directiu amb un sou 
desmesurat i que la Candidatura d'Unitat Popular considera 
que no es necessita; que dóna ànims al senyor Monfort en 
aquest sentit perquè el seu pacte s'ha blindat en aquest 
tema; que, per tant, l'anima a que es repensi el seu 
posicionament i que voti en contra amb la resta de 
l'oposició. 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que el grup popular tampoc hi donarà suport; que creuen que 
sí que necessiten un cap d'urbanisme, però que s'han canviat 
les fitxes; que ja ho va dir l'altre dia en Comissió 
Informativa; que, en principi, era un funcionari de carrera 
del grup A i preferentment en l'àmbit de l'arquitectura i 
l'urbanisme; que, en aquest cas, potser haguessin fet una 
abstenció, però que llavors es va canviar i que ara és un 
funcionari de carrera del grup A preferentment en l'àmbit 
jurídic; que no hi estan d'acord; que creuen que hi ha 
assumptes o temes cabdals a Figueres com el  tema del Pla 
d'Ordenació Urbana del que ja no se n'ha parlat més; que hi 
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ha  moltes coses a Figueres per les que sí que creuen que un 
arquitecte seria necessari; que l'alcaldessa va dir l'altre 
dia a Comissió Informativa que ja n'hi havia molts 
d'arquitectes; que potser no va dir molts, però sí que va dir 
que ja n'hi havia; que fa quatre anys també eren els 
mateixos, però que, a més a més, també hi havia un cap 
d'urbanisme que en aquest cas era el senyor Ludevid; que per 
aquesta regla de tres potser el senyor Ludevid tampoc hagués 
calgut; que si es van aprovant tots aquests càrrecs de 
confiança creu que també seria bo que aquests càrrecs  
donessin una mica de comptes de tota la seva tasca; que no 
sap si s'hauria de fer cada tres mesos o cada sis, però que 
creu que s'hauria de buscar la fórmula o la manera que 
poguessin donar compte del que fan realment, ja que, a 
vegades, crida una mica l'atenció perquè no són uns sous 
petits i que potser podrien fer una mica més o menys; que no 
coneixen exactament el que fan i que potser valdria la pena 
saber-ho en un plenari o, fins i tot que estigués obert a la 
ciutadania perquè així veurien si aquests sous que són molts 
altres se'ls mereixen perquè fan molt bona tasca o molt bona 
feina. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas 
que diu que el grup d'Esquerra Republicana vol manifestar la 
seva posició en contra d'aquest càrrec com ja ha vingut 
expressant en les Comissions Informatives de que ha començat 
aquest mandat; que no creuen en aquest model, sinó que creuen 
en un model diferent; que des que estan integrats com a 
representants de l'oposició a la Mesa de Negociació del 
personal veuen que hi ha dues realitats en aquest Ajuntament; 
que hi ha una realitat que es viu en aquest pis de la Casa 
Consistorial on parlen de contractar alts càrrecs amb sous 
importants, de 67.000 euros; que primer eren tres, però que 
ara ja se suposa que en uns mesos parlaran d'un quart que 
serà aquest tècnic de participació ciutadana perquè en el 
pacte es parla que serà un personal eventual fins que no es 
faci l'oposició el 2017; que això vol dir que en els propers 
mesos parlaran d'aquest tècnic de participació ciutadana que 
també serà per un model similar i que vindrà a incrementar la 
massa salarial de tots aquests càrrecs de confiança i 
personal eventual; que aquesta massa salarial s'ha 
incrementat des que el govern actual ha començat a manar; que 
això contrasta amb la Mesa de Negociació del personal on 
s'està discutint quantitat rere quantitat i on no s'avança; 
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que tots desitgen que s'arribi a un acord i que tots els 
treballadors d'aquesta casa se sentit respectats i escoltats. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que ha entès que el senyor Amelló realment aposta per un 
model gerencial; que el que no comparteix és la forma de 
provisió, però que el govern la fa absolutament objectiva i 
transparent; que entra dins d'un concurs de mèrits que 
necessiten una acreditada solvència i experiència prèvia, 
tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat; que creu que 
qui s'ha llegit les bases en cap cas es pot entendre com unes 
bases fluixes o un concurs fet a mida, si no que són unes 
bases absolutament exhaustives on realment es puntua de 
manera molt important l'experiència prèvia en l'àmbit de la 
gestió pública i també de l'experiència privada; que no pot 
compartir les afirmacions del senyor Amelló quan ha parlat 
que hi podem haver pressions sobre aquest tipus de personal 
degut a la  manca de permanència; que el govern entén que un 
càrrec directiu és la direcció tècnica o l'"eslabón" entre el 
que és la direcció política i el personal funcionari; que en 
cap cas entén que hi hagi pressions sobre aquest personal, 
però que sí que aquest personal és el que porta a terme 
tècnicament un pla d'acció municipal; que és això i no una 
altra cosa; que entén que un pla d'acció municipal dissenyat 
per un govern concret té uns implementadors que són aquests 
directius i que se serveixen dels instruments funcionarials i 
laborals que hi ha a l'Ajuntament; que ho diu amb tota 
normalitat i transparència i sense fer escarafalls; que, en 
certa manera, això és el que va explicar al públic que hi 
havia assistent en el debat de pressupostos, tal com ha fet 
esment la Candidatura d'Unitat Popular; que es tracta de 
personal directiu que implementa un pla d'acció municipal; 
que és evident que el pla d'acció municipal no serà el mateix 
si el fa el govern actual que si el fa algun dia el govern de 
la Candidatura d'Unitat Popular quan governi; que no entén 
aquesta contradicció que hi veu l'oposició perquè el govern 
no vol una persona concreta, sinó que vol un perfil concret; 
que això és el que està dient; que li ha agradat la petició 
del Partit Popular sobre que el que s'ha de fer és donar 
compte, ja que el que es vol amb aquest personal directiu és 
donar compte de la feina que fa perquè sembla que només es té 
en compte si hi és o no hi és, si es crea la plaça i si es 
dota o no en el pressupost; que és una bona inversió en 
personal directiu; que realment hauria de  retre comptes al 
final de cada any; que hauria de redactar i presentar les 
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memòries d'activitat de les àrees perquè en aquests moments 
no hi són; que creu que els grups de l'oposició estan en el 
seu dret de demanar que es doni i reti compte i de demanar 
responsabilitats perquè és això el que és el que es vol amb 
el personal directiu; que el govern vol personal directiu 
perquè vol donar explicacions, vol direcció de les àrees i 
vol que la resta de grups tingui informació sobre el que es 
fa; que és això el que volen i el que poden aconseguir amb el 
personal directiu; que el personal directiu i el personal de 
confiança representa el 2% de la massa salarial d'aquest 
Ajuntament; que és un percentatge absolutament normal i 
proporcionat en relació al personal funcionari i laboral; que 
és un 2% de la massa salarial total d'aquest Ajuntament; que 
en cap cas ha suposat una "merma" dels drets dels funcionaris 
i laborals, si no que el que s'està negociant en la mesa de 
negociació és allò que permet el marc legal; que no depèn de 
si hi ha personal directiu o personal de confiança; que, des 
de fa uns anys, les reivindicacions del personal funcionari i 
del personal laboral es veuen topades per un marc normatiu 
que no permet apujar sous ni donar més drets que els que 
preveu la llei; que no té res a veure en si hi ha personal de 
confiança o personal directiu perquè no és que els diners 
se'n vagin cap a una altra banda, sinó que hi ha un marc 
normatiu que permet el que permet; que ja ha explicat que la 
voluntat és que hi hagi una direcció professional de les 
àrees d'aquest Ajuntament; que entenen que és absolutament 
necessari per a una ciutat de 45.000 habitants i amb les 
necessitats que hi ha; que també demana un acte de fe; que 
s'ha de deixar que comencin a treballar i que espera que en 
el pressupost de l'any que ve la seva opinió pugui ser 
diferent. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que, desde su punto de vista, el 
problema no es el concurso ni la persona que termina asignada 
a ese cargo porque tienen plena confianza en esa persona y 
que en el concurso habrá una neutralidad, una capacidad y 
unos méritos para seleccionar a esa persona; que el problema 
no lo ven ahí; que pondrá un ejemplo; que si se coge a un 
ingeniero no le importa que sea de un partido o de otro o la 
ideología que tenga, sino que construya un puente si le pide 
que lo construya; que puede ser esa persona asociada a 
Convergència, a Esquerra, o asociada a cualquier otro 
partido; que hay un texto muy ilustrativo de Víctor Lapuente 
que habla sobre corrupción; que Ciutadans es un partido muy 
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implicado en la lucha contra la corrupción; que cuando hay 
cargos asociados a procesos de selección únicamente dictados 
por políticos la probabilidad de corrupción sube; que va a 
leer un pequeño párrafo de un texto de Víctor Lapuente que 
justamente habla sobre este tipo de cosas; que dice que: 
”Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las 
causas de la corrupción no hay que buscarlas en una mala 
cultura o en una regulación insuficiente, sino en la 
politización de las instituciones públicas. Las 
administraciones más proclives a la corrupción son aquellas 
con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo 
a un nombramiento político”; que el problema es que este 
gestor se puede ver presionado, ya que se está utilizando una 
mayoría simple para nombrar ese cargo político; que no está 
diciendo que esto suceda en este Ayuntamiento, sino que se 
podría cambiar el sistema y elegirlo con una mayoría 
cualificada porque el problema que tiene la administración 
española es que se están eligiendo estos cargos, simplemente, 
dependiendo del cargo político; que cuando estos cargos ven 
que su estancia en ese puesto depende del cargo político y de 
las próximas elecciones es mucho más fácil que sea más laxo 
con esos políticos y que les ayude a conseguir votos el día 
de mañana a través de sus prácticas; que cree que es 
muchísimo mejor desligarlas; que recomienda este artículo que 
hay en El País donde se explica muy bien como se tiene que 
desligar un cargo público, elegido a través de la política, 
de las presiones de un equipo de gobierno y que no está 
diciendo que se haga en este Ayuntamiento, sino que aquí se 
puede empezar a cambiar a través de una selección con una 
mayoría cualificada. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que diu que li ha cridat una mica l'atenció que 
l'alcaldessa hagi parlat que no es pot apujar els funcionaris 
perquè la llei no ho permet; que hi havia una al�legació 
presentada per gent de la casa que s'ha denegat, però que 
crida l'atenció que es modifiqui el complement específic del 
lloc de treball a l'adjunta de Comunicació Corporativa i 
Digital que passa a ser de 18.000 euros anuals; que això vol 
dir uns 300 euros més al mes; que crida una mica l'atenció; 
que és evident que ha estat el Partit Popular que ha decidit 
que no es poden apujar els sous; que sap que l'alcaldessa 
contestarà que es denega l'al�legació dels funcionaris perquè 
la llei no ho permet, però que a aquest lloc de treball se 
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l'augmenta de 300 euros al mes; que això costa una mica 
d'entendre i que demana que si l'alcaldessa ho pot explicar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que alguna vegada ja n'han parlat amb el 
senyor Amelló en relació a la intervenció que ha fet fa un 
moment; que és interessant el debat sobre directius perquè 
creu que els dos punts de vista són vàlids, ja que, com a 
mínim, fan referència a referents acadèmics o estudis o 
anàlisis; que hi veu una diferència amb el que ha dit el 
senyor Amelló perquè aquí no estan seleccionant un càrrec 
directiu, sinó que estan definint un marc del perfil que 
volen; que la selecció la farà un tribunal objectiu del qual 
no en forma part cap polític, sinó que en formen part 
funcionaris de la casa o tècnics d'altres administracions;  
que no estan seleccionant una persona, sinó que estan 
definint un perfil professional que entenen que és necessari 
per portar a terme la direcció de les àrees; que aquesta 
selecció la fa un tribunal, totalment objectiu, format per 
personal municipal o d'altres administracions; que sí que hi 
ha molta corrupció efectuada per polítics, però que també hi 
ha  moltíssims exemples que la permanència, un lloc de 
treball fixa durant molts anys i l'accés a certes quotes de 
poder també ha donat pas a casos de corrupció per part de 
tècnics; que, en aquest cas, tampoc ho entén com un exemple 
absolutament vàlid perquè de corruptes n'hi ha a tots els 
llocs; que la persona que té accés a una possibilitat de 
decidir influint i amb accés a parcel�les de poder, a 
vegades, pot equivocar la línia entre el bé i el mal; que 
també hi ha molts casos de llocs tècnics en què la impunitat 
que suposa la permanència pot donar lloc a certes 
desviacions; que la senyora Olmedo ha fet referència a la 
pujada de sou; que el que està topat són les pujades de sou 
general o genèriques per tota una categoria, per tot el 
personal de l'Ajuntament, per un col�lectiu sencer o per 
l'aplicació d'una catalogació de llocs de treball de manera 
col�lectiva, però que no estan prohibides les equiparacions o 
les modificacions singulars; que això és el que s'ha fet en 
altres llocs de treball puntuals de personal funcionari o 
laboral que han passat per aquest plenari; que sí que hi ha 
hagut casos com el que es proposa pel cas de l'adjunta de 
Comunicació; que és una equiparació per equiparar-la a 
l'adjunt de Protocol; que en aquest cas són càrrecs de 
confiança iguals i del mateix nivell, però que tenien un 
complement específic diferent i que entenien que era injust; 
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que el que està permès són les equiparacions singulars o 
puntuals; que se n'han fet en aquest cas i en personal 
funcionari o laboral i que el que no està permès són pujades 
de sou genèriques per tot un col�lectiu, per tots els tècnics 
d'administració general, per totes les administratives, per 
tot el personal de l'Ajuntament o per tot el col�lectiu de la 
Guàrdia Urbana. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que a lo mejor no se ha explicado bien; que el 
problema no es el concurso o el marco; que está totalmente de 
acuerdo en que crearon el marco, pero que crearan el marco no 
significa que esa persona esté desligada del equipo de 
gobierno y de las presiones que pueda recibir de un equipo de 
gobierno; que cuando esa persona sea seleccionada a través de 
este concurso luego será nombrada por este equipo de gobierno 
por una mayoría simple de once votos; que su salario depende 
única y exclusivamente que este mismo gobierno vuelva a ganar 
las elecciones; que ha hablado de este equipo de gobierno, 
pero que podría referirse a cualquier equipo de gobierno que 
estuviera en su lugar; que al existir esa dependencia es muy 
probable que ese empleado público esté aquí hasta que alguien 
decida echarle porque no se lo ha ganado por una oposición y 
va a tener un trabajo para siempre; que ese empleado va a ser 
muchísimo más proclive a recibir presiones del equipo de 
gobierno porque lo que le conviene al ser elegido por un 
equipo de gobierno es que ese equipo de gobierno continúe; 
que lo que se consigue al elegir nombrar a esas personas a 
través de mayorías cualificadas es que ya no dependan solo de 
un equipo de gobierno y que, entonces, ya no sean tan 
proclives a las presiones de ese equipo de gobierno; que eso 
se está demostrado en España; que hay cientos de cargos; que 
no es una cuestión de este Ayuntamiento, sino que es  
cuestión de muchos ayuntamientos; que en la función pública 
hay gente muy honesta trabajando, pero que está demostrado 
que estos cargos están recibiendo más presiones y sucumben 
antes a la presión que en otros países del norte de Europa en 
los que justamente se están eligiendo por mayorías 
cualificadas; que lo que está diciendo es que Ciutadans sí 
que quiere unos gestores de este tipo; que creen en este tipo 
de gestión, pero no en que sean elegidos por mayoría simple, 
sino que por mayorías cualificadas; que no es una cuestión 
del marco, sino que es una cuestión de si después se hace el 
nombramiento por una mayoría cualificada o por una mayoría 
simple y que Ciutadans prefiere la mayoría cualificada.  
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 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que està d'acord; que seguiria amb el debat, però que entén 
que no toca; que ara parlaria dels alts funcionaris de lliure 
designació, ja que els alts funcionaris són nomenats per 
lliure designació perquè justament aquestes responsabilitats 
directives comporten aquests perfils; que això és un debat 
que està oberta a seguir-ne parlant perquè està convençuda 
del que estan fent; que és evident que el senyor Amelló també 
està convençut del que diu i que ja ha exposat els arguments 
del perquè es fa així. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit amb el 
resultat següent: Deu vots a favor que són els dels 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; 
deu vots en contra que són els dels membres de l'Ajuntament 
següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez 
Dipp, Armengol Subirós, Boher Genís, Olmedo Delestal, Borrego 
Torres, Amelló Montiu i Pérez Márquez; i l'abstenció del 
senyor  Monfort Peligero. 

Seguidament, intervé el secretari general de la 
corporació que diu que, com que s'ha produït un empat en la 
votació, aquesta s'ha de repetir i que si es torna a produir 
un empat l'acord que resultarà adoptat serà aquell en favor 
del qual hagi votat l'Alcaldia, donat que disposa del vot de 
qualitat. 

A continuació, se sotmet novament a votació el dictamen 
abans transcrit amb el resultat següent: Deu vots a favor que 
són els dels 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; deu vots en contra que són els dels 
membres de l'Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà 
Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, Boher 
Genís, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu i Pérez 
Márquez; i l'abstenció del senyor  Monfort Peligero. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el secretari 
general de la corporació que diu que, com que s'ha tornat a 
produir un empat en la votació i l'Alcaldia ha votat a favor 
de l'aprovació del dictamen, correspon declarar que el 
dictamen ha quedat aprovat en virtut del vot de qualitat de 
l'Alcaldia. 
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Seguidament, fa ús de la paraula la Presidència que 
proclama que el dictamen transcrit ha quedat aprovat. 

  
----11. Pressupostos: S'aprova la modificació del pla de 
sanejament financer 2014-2017. La Presidència procedeix a la 
lectura del dictamen següent: 

"Atès que l’Ajuntament de Figueres va aprovar el dia 18 
de juliol de  l’any 2014 un pla de sanejament amb vigència 
fins al 2017 degut a que l'Ajuntament tenia un romanent de 
tresoreria per a despeses generals negatiu on es concretaven 
mesures de finançament de conformitat amb l’article 53.1 del 
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes locals. El Pla de 
Sanejament financer s’elabora amb les dades consolidades de 
l’ens local, és a dir inclou les xifres de l’Ajuntament i les 
empreses municipals, ajustades amb les transferències 
internes entre entitats. El projecte de Pressupost de 
l'Ajuntament de Figueres, aprovat inicialment el dia 14 de 
gener de 2016 preveu una operació de crèdit per a finançar 
inversions. Donat que modifica les previsions de finançament 
que contenia el pla de sanejament aprovat, es considera 
necessari la modificació del pla de sanejament. És per tot 
això, que aquesta Comissió Informativa de Serveis Generals, 
proposa al Ple de l’Ajuntament de Figueres, l’adopció dels 
següents acords: 1er.- Aprovar la modificació del pla de 
sanejament financer 2014-2017 aprovat per l'Ajuntament de 
Figueres a fi i efecte d'incorporar com a font de finançament 
de les inversions un préstec a llarg termini. 2on- Trametre 
el pla de sanejament aprovat a l'organisme de tutela 
financera de la Generalitat de Catalunya per tal que hi doni 
la seva conformitat i autoritzi la formalització d'una 
operació d'endeutament per finançar les inversions de 
l'exercici 2016. 3er.- Formalitzar durant l’exercici 2016 
l’operació d’endeutament a llarg termini prevista en el pla 
de sanejament financer. 4rt.- Facultar l’Alcaldia Presidència 
per la realització de quants actes siguin necessaris per a 
l’execució dels presents acords." Prossegueix amb la paraula 
la Presidència que diu que aquest punt està en relació a 
l'aprovació del pressupost; que aquesta previsió de 
finançament d'un préstec d'aproximadament 3.700.000 euros és 
una previsió que no estava incorporada el 2014 quan es va 
aprovar aquest pla de sanejament financer i que atès que té 
vigència fins el 2017 s'ha de modificar aquest pla de 
sanejament incorporant aquesta operació de préstec. 
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Seguidament, intervé el senyor Armengol Subirós que diu 
que celebra que estiguin en un marc de reducció de deute; que 
des del seu punt de vista això és enormement positiu, però 
que amb el que no estan d'acord és en com s'utilitzen després 
aquests diners que queden; que no estan d'acord a què va 
destinat aquest préstec de 3.711.000 euros; que el seu 
desacord és global amb la destinació de les inversions per 
enguany; que encara estan sense acabar d'entendre el tema del 
pavelló; que no entra dins la seva capacitat de comprensió 
com es poden embrancar en una inversió de dos o tres milions 
d'euros sense saber-ho exactament des del primer dia; que és 
una qüestió que potser el govern la té més clara, però que la 
Candidatura d'Unitat Popular no la té gens clara; que aquest 
pla d'inversions sustentat per aquest préstec té uns riscos 
que ja han assenyalat com és que els pugui rebentar a les 
mans el tema del Turó Baix, però que, a més a més, hipoteca 
el futur immediat perquè tindran ben aviat una rigorosa 
necessitat de reparar, per exemple, l'enllumenat públic que 
requerirà una inversió important, ja que està fora de 
normativa; que no està previst pràcticament res o molt poca 
cosa per resoldre un dels problemes fonamentals i vitals 
d'aquesta ciutat com és el barri de Sant Joan, ja que les 
inversions previstes són mínimes; que està exactament igual 
un altre tema fonamental per a la ciutat com és el tema de 
l'habitatge; que amb el tema del barri de Sant Joan vol 
recordar que ara fa un any en aquest Ple es va aprovar un pla 
d'acció de millora del barri de 575.000 euros, però que una 
vegada repassades les partides executades no arriben ni al 
50%; que potser hi ha algun pla, com per exemple el 
d'ocupació, que no es va poder portar a terme perquè potser 
les empreses no varen voler jugar en aquell moment, però que 
tampoc es va construir l'espai polivalent; que tampoc es va 
tirar endavant el tema de l'associació i la incentivació 
d'alguna persona que l'activés; que tant això com el tema de 
l'habitatge li recorda a quan la Mireia Mata es barallava per 
300.000 euros per a l'adquisició de pisos i que, per això, si 
no recorda malament va facilitar l'aprovació del pressupost; 
que hi ha 7.500.000 d'euros en un fons de patrimoni de sòl 
que estan dormint des de fa vuit anys sense haver-ne 
utilitzat, pràcticament, ni un cèntim; que aquests 7.500.000 
euros han servit, evidentment, per facilitar la tresoreria de 
la casa; que no hi té res en contra, ja que hauria costat més 
diners, però que sí que és cert que tant en un tema com en 
l'altre van arrossegant els peus i que això vol que no són 
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prioritats; que no han estat prioritats en el mandat anterior 
ni tampoc són prioritats en aquest mandat; que la setmana que 
ve si no hi ha res de nou es reunirà la comissió del barri de 
Sant Joan; que es podran aportar propostes concretes; que 
suposa que tampoc trigaran massa amb el tema d'habitatge; 
que, de fet, fa vuit mesos que estan intentant que es 
reuneixin els representants de les dues comissions; que creu 
que la feina prèvia que s'ha fet és correcte; que s'ha fet bé 
i que espera que aquestes comissions tinguin el suficient pes 
polític com per a revitalitzar les inversions al barri de 
Sant Joan i per a revitalitzar d'una manera punyent, forta i 
decidida les inversions en habitatge. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que sí que els anys que vénen tindran 
unes necessitats posteriors en inversions, però que li 
agradaria destacar les bones ràtios que tenen; que a 
l'expedient hi ha un informe d'intervenció que diu que el 
deute viu a 31 de desembre de 2016 serà del 51,98% tot i la 
concertació d'aquest préstec de 3.711.997 euros; que això mai 
havia estat així en la vida d'aquest Ajuntament; que estan en 
una molt bona ràtio d'endeutament; que és el 51,98%; que si 
acabessin l'any 2017 sense fer cap operació d'endeutament 
seria del 41,21%; que són molt bones ràtios; que al final la 
voluntat que han manifestat en reduir aquestes inversions en 
un milió respecte l'aprovació inicial era el que demanava 
Ciutadans i el que recomanava la interventora d'estirar-ho 
una mica més i de no executar aquestes inversions tant de cop 
en un any, però que el manteniment d'aquestes ràtios permet 
ser optimistes de cara a que en el futur es puguin seguir 
fent inversions; que en uns paràmetres racionals es pugui 
abordar la necessitat de reforma de l'enllumenat o fins i tot 
un servei de recollida d'escombraries; que el que volen és 
iniciar unes inversions que consideren prioritàries en aquest 
any 2016 que són el pavelló poliesportiu i totes les 
inversions que es relacionen en el pla d'inversions que han 
aprovat, però que això no impedirà dins d'uns límits molt 
racionals que en el futur es puguin fer noves operacions 
sempre que la tutela financera ho autoritzi; que també s'està 
concertant aquesta operació en un bon moment dels interessos 
perquè difícilment es podrien trobar més baixos que ara; que 
el que s'ha de procurar és fer aquesta operació garantint, si 
pot ser, un tipus fixa; que s'establiran préstecs a llarg 
termini al 2% fixa; que el variable encara, fins i tot pot 
ser més baix i que si s'ajunten ràtios, necessitats i 



 

 79 

condicions de finançament actual que donen els bancs creu que 
és un bon moment per poder abordar aquesta operació sense 
posar en risc tot el que vingui en un futur. 

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 onze 
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 i Monfort Peligero; en contra, els sis 
membres de l'Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà 
Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós i Boher 
Genís; i abstenir-se els quatre membres de l'Ajuntament 
següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu i 
Pérez Márquez. 
 

----12. Pressupostos: S'aprova el pla econòmic financer. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"L’informe de la interventora en l'aprovació del 
pressupost de 2016 exposa que no assoleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària degut a la previsió de 
concertació d'una operació de crèdit per a finançar 
inversions. L’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, les Entitats Locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute 
públic o la regla de la despesa, restaran obligades a 
formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en 
curs i el següent. De conformitat a l’art. 23 de la Llei 
Orgànica de referència, aquests plans s’han de presentar al 
Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de 
l’incompliment. L’òrgan competent disposa de dos mesos com a 
màxim, des de la presentació, per la corresponent aprovació i 
de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, per la 
posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans econòmics 
financers seran retuts a la Direcció General de Política 
Financera per al seu coneixement. Es donarà a aquests plans 
la mateixa publicitat  que l’establerta per les Lleis per als 
Pressupostos de l’entitat. és per tot això, que aquesta 
Comissió Informativa General,  proposa al Ple de l’Ajuntament 
de Figueres, l’adopció dels següents acords: 1- Aprovar, en 
els termes de l’art. 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, el pla econòmic financer que aconsegueix 
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l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, detall del 
qual figura a l’annex. 2- Trametre còpia del pla econòmic 
financer a la Direcció General de Política Financera i 
publicar-lo, a efectes informatius, al BOP. 3- Tenir-lo a 
disposició del públic durant el seu període de vigència. 4- 
Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants 
actes i gestions com calguin per dur a terme aquests acords 
adoptats."  

Seguidament, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en 
votar-hi a favor els onze 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 i Monfort Peligero; en 
contra, els sis membres de l'Ajuntament següents: Lladó Saus, 
Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós 
i Boher Genís; i abstenir-se els quatre membres de 
l'Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres, 
Amelló Montiu i Pérez Márquez. 
 

----13. Assumptes urgents. A l'apartat d'assumptes urgents no 
es produeixen intervencions.  
 
----14. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les intervencions següents:  
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Amelló 
Montiu sobre com està l'assumpte de canviar unes planxes 
metàl�liques que hi ha a la part superior de la Rambla. Fa ús 
de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu que en el 
último pleno hicieron un ruego para que se cambiasen unas 
planchas metálicas que hay en la parte superior de la Rambla 
por unas que fueran antideslizantes y que le gustaría saber 
cómo está el asunto. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
ho ha tingut en compte; que ha d'arribar una pintura que és 
incolora que es posarà sobre les planxes; que fa que no sigui 
porosa i que quan la gent passa per sobre fa que sigui 
antilliscant; que es farà amb una pintura; que ja s'ha 
demanat; que si ja ha arribat suposa que ja estarà fet 
aquesta setmana o la setmana que ve; que considera que és 
millor fer-ho amb aquesta pintura que no amb aquelles franges 
de color blanc que al cap d'un temps es posen negre i queda 
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lleig; que ho ha preguntat; que hi ha aquesta pintura i que 
hi posaran això. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que lo ha dicho porque, realmente, 
tienen preocupación por el estado de las calles; que el dia 
19 de febrero en la plaza de la Palmera con el carrer 
Caamaño, justo delante de Bankia, una persona mayor tropezó, 
cayó y se hizo bastante daño por el mal estado de la calle; 
que veces esto sucede por pequeños detalles porque lo que 
pasa ahí es que hay un montón de baldosines que están medio 
levantados; que si se es joven a lo mejor no hay problemas, 
pero si se es un poco mayor es muy fácil tropezar porque se 
tiene la movilidad un poco peor; que pasa lo mismo con esta 
plancha porque es muy fácil resbalar; que si quieren puede 
pasar fotos; que  mañana harán una entrada por registro sobre 
este trozo de calle, pero que el día 19 de febrero ocurrió 
ese problema y que cree que incluso tuvo que ir una; que un 
pobre señor se cayó de frente y se dio un golpe en la cara; 
que son pequeños baldosines; que son muchas las caídas que 
están habiendo; que faltan pequeñas baldosas o están mal 
asentadas; que en la Rambla se trata de una plancha que 
patina; que quizás para la gente joven no hay tanto peligro, 
pero que para la gente de más edad es más problemático y  que 
cree que son esos detalles los que tienen que cuidar para que 
la ciudad sea un poquito más segura. 
 
----Obres-llicències: Pregunta que formula el senyor Armengol 
Subirós sobre qui és el responsable de fer una inscripció al 
registre condicionant la llicència d'obres de l'Erato a la 
finalitat per a la qual estava inicialment prevista aquesta 
obra. Fa ús de la paraula el senyor Armengol Subirós que diu 
que a la Junta de Govern del 8 de febrer es va aprovar 
definitivament la llicència de les obres de l'Erato; que en 
la decisió final hi ha una condició d'eficàcia que condiciona 
la llicència a la constància que els usos residencials 
emprats per a aquesta llicència s'han de destinar a 
habitatges assistits per a la gent gran; que la Candidatura 
d'Unitat Popular celebra que s'incorpori aquesta condició a 
la llicència; que no vol generar un altre cop una discussió 
sobre aquest tema, ja que no ve al cas, sinó que només vol 
fer un comentari; que li sembla que això demostra que, a 
vegades, la feina de l'oposició rascant, demanant i insistint 
en un tema pot acabar amb un resultat com aquest que li 
sembla que és correcte perquè al final es condiciona la 
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llicència a la finalitat per la qual inicialment estava 
prevista aquesta obra; que pregunta que qui és el responsable 
per fer aquesta inscripció al registre perquè no es manifesta 
i que demana que sigui el propi Ajuntament qui faci la 
inscripció al registre. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que demà 
mateix preguntarà al tècnic d'administració general 
d'urbanisme qui és el responsable, però que entén que és 
l'Ajuntament; que desconeix si la manera d'accés a aquesta 
anotació si és a través d'un decret d'Alcaldia o si és 
d'ofici pel propi tècnic i que sap que se'n cuidava el tècnic 
d'administració general d'urbanisme.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que coneix les dificultats que 
sovint hi ha en el registre i que són molt curosos. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que potser això ho sap el senyor Casellas que és advocat.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós  que diu que es pensa que ha de ser el propi 
Ajuntament qui ha d'instar la inscripció i que això és el que 
demana que es faci des d'aquí. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que creu que és l'Ajuntament qui ho ha de demanar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que creu que la notificació de la 
llicència s'ha enviat directament a registre perquè faci 
l'anotació pertinent; que creu que hauria de ser així; que en 
el moment mateix en el que es notifica la llicència al 
titular s'envia al registre perquè es faci l'anotació 
pertinent i que demà ho preguntarà. 
 
----Ajuntament: Pregunta que formula el senyor Borrego Torres 
sobre si va incomplir algun punt de l'acord que va signar amb 
el govern. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que 
diu que vol fer un posicionament del seu grup municipal sobre 
el pacte que està en marxa en aquest consistori; que també 
vol incloure alguna pregunta; que divendres passat el govern 
va anunciar "a bombo i plateret" un pacte amb Compromís 
d'Esquerres per Figueres davant la sorpresa de la gran 
majoria de figuerencs i del seu grup municipal del Partit 
Popular; que després d'haver-lo llegit ha arribat a la 
conclusió que, com sempre fan les esquerres, el primer que 
busca es deixar sense efecte els acords que en el seu moment 
com a regidor del Partit Popular va arribar amb el govern; 
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que se sent totalment alliberat dels acords als que va 
arribar en el seu dia amb el govern perquè l'alcaldessa va 
dir textualment que el seu pacte quedava supeditat a aquest 
nou pacte, ja que en aquest nou acord s'han signat coses que 
deroguen i contradiuen l'altre; que la senyora Felip en roda 
de premsa també va dir que el Partit Popular hauria de 
prendre les seves responsabilitats; que no entenen molt bé 
què va voler dir amb això, però que no ha de patir perquè si 
es referia a ser responsables ha de dir que ho han estat, que 
ho són i que ho seran; que sempre ho han estat i que, per 
això, insisteix en què ell no ha trencat res, sinó que ho ha 
fet el govern; que creu que en aquest moment es mereix una 
mica d'atenció; que és el govern que pacta amb una altra 
força política coses que portaran a incomplir els acords que 
havien signat amb ell i que, per tant, és el govern qui avui 
l'allibera de tot; que el senyor Monfort ja anirà veient i 
comprovant que la paraula ètica no està al diccionari del 
govern, però que no creu que tampoc li importi gaire perquè 
està convençut que era molt conscient del que pactava i que, 
per tant, ja sabia que amb aquest pacte feia trencar el que 
el govern tenia amb ell; que el senyor Monfort qualifica que 
ara la ciutat deixa de tenir un pacte de dretes  i que li 
agradaria que li digués si creu que Convergència i Unió són 
d'esquerres perquè creu que no; que avui el senyor Monfort ja 
ha aixecat el braç a contracor amb la qüestió del contracte 
especial d'alta direcció; que l'haurà d'aixecar moltes 
vegades a contracor; que Podem està a les antípodes del seu 
pensament, però que ha de dir que ha estat coherent i que ha 
marxat d'aquest pacte; que el senyor Monfort, per desgràcia, 
ja ha començat a cavar la tomba política d'Iniciativa per 
Catalunya Verds a Figueres; que el govern no juga net, però 
que ell està aquí per treballar per a la ciutat i per als 
seus habitants i que això és el que seguirà fent com a 
regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya a 
Figueres; que Figueres i els figuerencs estaran sempre per 
sobre de tot perquè són el més important per al Partit 
Popular; que ho acaben de demostrar amb la votació del 
pressupost de l'Ajuntament; que no s'hi han oposat 
frontalment perquè consideren que gràcies a les seves 
aportacions s'ha aprovat un pressupost millor que el que es 
va presentar, però que no els trobaran en allò que no sigui 
bo o no sigui prioritari per Figueres; que pregunta que si va 
incomplir algun punt de l'acord que va signar; que pregunta 
que si no és cert que va votar a favor dels sous dels membres 
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del govern, dels càrrecs de confiança i dels directors d'àrea 
perquè aquests eren els punts que havia de complir; que ha 
complert; que no hi havia cap compromís, ni ordenances ni 
pressupostos, sinó que era un acord puntual; que va 
aconseguir que tinguessin un 10% més en sous i dedicacions i 
que l'alcaldessa cobrés de les arques de la Diputació i no de 
les arques municipals; que, per cert, el senyor Monfort que 
va votar enèrgicament en contra d'aquest dispendi, ara podria 
haver aconseguit alguna rebaixa, però que farà al contrari, 
ja que col�locarà algú del seu partit; que el que l'ha 
molestat de debò és que s'hagi hagut d'assabentar de tot això 
a les tres de la tarda del divendres a través de les xarxes 
socials; que pregunta que si no s'hagués merescut una trista 
trucada per part de l'alcaldessa; que hi ha una dita que diu 
que de desagraïts l'infern n'és ple; que ha de recordar que 
va votar a favor de l'adquisició del local del carrer Sant 
Pau sense demanar res a canvi i sense ser un punt de l'acord; 
que vol deixar ben clar que no posa tot el govern dins el 
mateix sac, ja que al final són dos els que remenen l'olla 
perquè es va assabentar a les tres de la tarda, però que un 
membre del govern se'n va assabentar a les nou de la nit; que 
el Partit Popular farà com sempre una oposició constructiva i 
pensant en la ciutat i que tindrà ben clar que hi ha un abans 
i un després en la immoral falta d'ètica del govern. 
 Seguidament, intervé la Presidència que pregunta que si 
això era un retret general o si el senyor Borrego vol que li 
contesti alguna cosa. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que ha fet alguna pregunta i que si 
vol contestar que contesti. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que la pregunta era si el senyor Borrego havia incomplert 
alguna cosa; que el que ha descrit és un pacte que es va 
subscriure amb el Partit Popular el mes de juliol on es 
comprometia a donar suport a uns punts concrets a canvi d'una 
sèrie de coses; que això és el que el senyor Borrego ha 
vingut fent, però que la portaveu del seu mateix grup 
municipal no ha vingut complint; que podrien haver estat així 
fins a finals del mandat; que el senyor Borrego també hauria 
de reconèixer que el Partit Popular en aquest últim mes ha 
demanat que volia entrar al govern municipal; que volia 
deixar d'estar donant suport al pacte des de fora; que això 
també s'ha fet públic a través d'algun setmanari local; que 
això s'ha proposat dues vegades, però que el govern ha estat 
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clar contestant que no perquè el que demanava era que els dos 
components del Partit Popular complissin el pacte que es va 
subscriure el juliol de l'any passat i que, per tant, la 
proposta del Partit Popular seguia anant més enllà volent 
entrar al govern; que Convergència i Unió i el Partit dels 
Socialistes han valorat l'oportunitat, però que han dit que 
no; que així s'ha arribat fins fa pocs dies; que no hi havia 
el compromís que tots dos complissin el pacte de juliol; que 
el govern s'entén absolutament lliure per parlar amb 
qualsevol dels grups que hi ha en aquest plenari municipal, 
però no només perquè el Partit Popular no acabés de complir 
el pacte que tenien, sinó que ho podia fer simultàniament; 
que el govern entén que pot arribar a acords amb tots i 
cadascun dels grups que formen aquest plenari municipal; que 
no entén els retrets de perquè han deixat al senyor Borrego i 
se n'han anat amb un altre; que aquest no és el seu esquema i 
que així mateix li va dir a una dirigent del Partit Popular 
el diumenge passat; que no deixen una cosa per anar amb una 
altra, sinó que han subscrit un pacte amb uns eixos 
estratègics concrets amb Compromís per Esquerra i amb la 
voluntat que aquest partit pugui influir en participació 
ciutadana, cohesió social i economia social; que això és 
independent dels pactes amb els que van arribar amb el Partit 
Popular que ha complert el senyor Borrego, però que no ha 
complert l'altra integrant del seu grup i que volien anar més 
enllà com era la incorporació plena al govern municipal amb 
responsabilitat de govern; que això no té a veure amb el que 
s'està dient; que el senyor Borrego no ha incomplert, però 
que no tots dos han seguit el que es va signar el juliol; que 
no volen que entrin al govern; que han subscrit un pacte amb 
Compromís d'Esquerres per Figueres perquè puguin incidir 
políticament amb els temes que es descriuen al pacte i que la 
situació és aquesta no una altra. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que des del primer dia que es van 
donar compte que la senyora Olmedo votava diferent que ell. 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que ella no va firmar això. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que ja va anar bé que aixequés la mà 
perquè així el govern va tenir el que va tenir; que en aquell 
moment ningú va dir que no semblava correcte que no 
complissin tots dos; que van demanar entrar al govern, però 
que això és el més lògic del món perquè estan capacitats per 
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estar al govern d'aquesta ciutat; que això és el més normal 
del món, però que ha de tornar a entrar en el mateix que ha 
estat dient; que l'alcaldessa pot pactar amb qui vulgui; que 
només faltaria; que és indiscutible que són lliures de fer un 
pacte, però que ell està parlant d'una ètica i de dir-ho 
perquè aquelles setmanes es van veure diferents vegades; que 
pregunta que si no es mereix una trucada cinc minuts abans 
perquè se li comuniqui; que sempre ha cooperat amb tot; que 
no ha estat deslleial en cap moment; que ho ha complert 
sempre tot; que torna a repetir que va votar el tema del 
carrer Sant Pau sense demanar res a canvi; que només vol 
exposar públicament falta d'ètica del govern i de, 
mínimament, moralitat de fer una trucada; que entén les 
coses; que creu que està prou capacitat com perquè se li 
digui que s'agafa una altra postura; que li sembla correcte, 
però que almenys no se n'hauria d'haver assabentat per les 
xarxes socials i que això és el que considera una falta de 
respecte cap a un regidor elegit democràticament pel poble de 
Figueres. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no li admet les referències a la falta d'ètica; que el 
senyor Borrego aplica l'ètica d'una manera molt "sui 
generis"; que el govern no se sent obligat a haver-lo 
d'informar; que no creu que en el contingut del pacte que van 
subscriure el juliol de 2015 existís l'obligació d'informar-
lo de coses que no tenen a veure amb el projecte de govern 
que allà es contenia; que no admet el que el senyor Borrego 
està dient; que pot admetre que estigui dolgut, però que no 
admet que parli de falta d'ètica; que no és veritat que algun 
regidor del govern se n'assabentés a les 9 de la nit; que 
això no és veritat perquè els regidors estaven informats i 
n'havien parlat; que s'havien reunit bastant abans que es fes 
públic a la premsa; que alguns directament havien format part 
de les converses i que no li admet això. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que volia estar callada, però no se 
n'ha pogut estar; que aquest acord no el va signar; que no és 
veritat el que s'ha dit; que hi ha una persona que està aquí 
asseguda que a les nou del vespre no ho sabia i que no vol 
dir mentidera a l'alcaldessa, però que no és així com va 
passar. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no li admet això que està dient. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que no ha dit que sigui mentidera, 
però que l'alcaldessa ha dit una mentida. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que retira la paraula a la senyora Olmedo; que no li admet 
això que està dient; que no discutirà aquí el que ha dit o ha 
deixat de dir als seus regidors; que no ho admet perquè pot 
demostrar perfectament com es va convocar els regidors i com 
se'ls va explicar el pacte; que si algú no se'n va assabentar 
és perquè no va escoltar o deuria estar pensant en una altra 
cosa, però que no pot admetre això que està dient; que sí que 
és cert que la senyora Olmedo va signar; que no sap qui diu 
mentides aquí i que ja traurà el paper del mes de juliol. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que va firmar un pacte, però que 
després a l'hora del plenari el va trencar perquè no hi va 
votar a favor; que no va firmar el segon acord; que això és 
el que ha dit; que l'alcaldessa no pot dir aquí que l'hagués 
signat perquè no és veritat; que va signar un primer acord, 
però que tres o cinc minuts abans del ple va dir que no hi 
estava d'acord; que no el va trencar, però com si ho hagués 
fet perquè no hi va votar a favor; que no sap que s'inventa 
aquí l'alcaldessa; que ja n'hi ha ben bé prou d'aquest color; 
que demana que l'alcaldessa ensenyi el paper on ha firmat 
aquest acord; que demana que el vagi a buscar i que el porti 
aquí al Ple; que sí que va signar el primer acord, però que 
tres minuts abans del Ple va dir que no hi estava d'acord; 
que no el trencar, però que va demostrar que retirava 
l'acord; que el segon no el va signar i que a veure si 
l'alcaldessa és capaç de portar-lo aquí ara mateix. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que la senyora Olmedo va signar un pacte, el va presentar a 
la premsa, el va anunciar i l'endemà, com aquell que no vol 
la cosa, es va tirar enrere i que això no entra dins dels 
paràmetres normals, però que potser és millor deixar-ho aquí. 
  
----Cultura: Pregunta que formula la senyora Lladó Saus sobre 
quina intenció es té amb la prorroga del conveni del Festival 
del Circ. Fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus que diu 
que després de baixar a les catacumbes, voldria preguntar una 
cosa que no té res a veure, tot i que, a vegades, en aquest 
plenari sembla que se'n faci; que el passat dilluns es va 
tancar la cinquena edició del Festival del Circ; que el 
conveni finalitza el proper any 2017; que pregunta que quina 
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intenció té el govern en aquest cas; que si es té intenció de 
prorrogar-lo o no; que en el conveni hi havia una clàusula 
que deia que tant l'Ajuntament com la pròpia fundació 
treballarien per fer de la ciutat la capital del circ i també 
per un projecte museístic; que pregunta que en quina situació 
està aquest projecte; que si se n'ha parlat o no; que al grup 
d'Esquerra li consta que fins i tot hi ha un lloc amb un 
projecte definit, però que l'oposició no en té cap 
constància; que vol deixar clar que aquesta és una pregunta 
que no fa ella sola, sinó que és una pregunta que fa amb tots 
els companys, amb Ciutadans, la Candidatura d'Unitat Popular 
i el Partit Popular; que més que res és per evitar 
desconeixença i per a poder parlar amb tots els ets i uts del 
que calgui; que demanen informació; que volen saber com està 
la comissió que s'establia en el conveni que es faria; que no 
han rebut cap acta; que sap que el regidor té la intenció de 
fer-ho arribar als regidors, però que això no s'ha fet 
efectiu i que voldrien saber que com està aquest tema. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que si que 
és cert que aquesta edició que ve finalitza el conveni que hi 
havia subscrit per a la celebració del festival 
internacional; que dilluns es va acabar la cinquena edició 
que ha estat un èxit complet, tant en assistència com en 
projecció del festival; que la voluntat del govern és 
procurar que aquest festival internacional se segueixi 
celebrant a la ciutat de Figueres i que, per tant, sí que 
voldrien renovar el conveni; que és veritat que hi ha uns 
requeriments legals que demanen que es faci concurs, com s'ha 
vingut exposant obertament també en el cas de l'Acústica i 
d'altres esdeveniments que es fan a la ciutat; que volen 
endegar els processos corresponents perquè es pugui portar a 
terme o seguir portant a terme aquest festival internacional 
a Figueres amb la forma jurídica que s'hagi de fer; que en 
els propers pressupostos s'hauria de preveure tenir el 
festival internacional tants anys com sigui possible; que sí 
que es preveia la ciutat del circ en el conveni; que es 
preveia una comissió que s'ha constituït i que ha tingut dues 
sessions; que és una comissió paritària formada per 
representants de Circus Arts Foundation i per representants 
de l'Ajuntament, però que el que passa és que està d'una 
manera molt incipient; que està molt a les beceroles; que 
s'ha de veure tant el procediment per arribar a la 
capitalitat, com trobar un emplaçament fixa per portar-hi a 
terme el museu del circ, una escola de circ i una carpa 
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espectacle fixa a la ciutat; que s'estan discutint diferents 
emplaçaments; que el que s'ha portat per part del promotor ha 
estat una idea o un croquis; que no hi ha cap projecte 
complert; que entén que tan bon punt s'avanci una mica més 
serà el moment de compartir-ho amb tots els grup municipals i 
veure la viabilitat, l'oportunitat i l'acceptació que aquest 
projecte pugui tenir tant a nivell polític com a nivell de 
ciutat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Lladó Saus que diu que no li queda clar si realment el govern 
acaba apostant per aquest projecte museístic; que ho diu 
perquè creu que tots són conscients que la intenció del 
promotor és lligar el fet del festival del circ a que 
realment existeixi un projecte museístic; que estan parlant  
que el proper any finalitza aquest conveni; que, a més a més, 
la capital del circ estava prevista en el conveni per al 
2018; que té el conveni aquí davant; que no s'ho està 
inventant i que pregunta que si això és així, ja que no li 
queda del tot clar. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que està claríssim; que és evident que el govern aposta pel 
museu del circ, però que no només hi aposta, sinó que ho 
portava al programa electoral; que sí que aposten per aquest 
museu i per la ciutat del circ; que estan treballant en 
aquest sentit i que els agradaria poder assolir la 
capitalitat del circ per al 2018. 
 
----Cultura: Prec que formula la senyora Sànchez Dipp perquè 
el debat sobre l'aposta de la ciutat de Figueres per un 
projecte museístic en relació al circ sigui el més participat 
possible. Fa ús de la paraula la senyora Sànchez Dipp que diu 
que com es tractava d'una pregunta conjunta també fa 
referència a la qüestió que comentava l'Agnès; que li sorprèn 
una mica la resposta de l'alcaldessa; que va tenir una llarga 
conversa amb el regidor de cultura sobre aquest tema; que es 
van posar sobre la taules les evidents desavinences que ja 
vénen de lluny que hi ha hagut entre el promotor del festival 
i l'Ajuntament i que han estat conegudes per tots els 
figuerencs i figuerenques; que fruit d'aquella conversa amb 
el regidor de cultura, des de la Candidatura d'Unitat Popular 
van percebre que, com a mínim, des d'aquesta regidoria, no hi 
havia gaire intenció de continuar treballant en aquest 
sentit; que ha de manifestar la sorpresa per un projecte que 
des de la Candidatura d'Unitat Popular han manifestat 
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diverses vegades que no els agrada; que no els agrada que es 
tiri endavant amb un informe negatiu pel fet del tema d'un 
concurs públic; que també els agradaria que el traspàs de 
diners que es fa al Festival Acústica es fes com recomana el 
secretari d'aquest Ajuntament; que demana que aquest debat 
sobre l'aposta de la ciutat de Figueres per un projecte 
museístic en relació al circ sigui el més participat 
possible; que encoratja l'àrea de participació a que tota la 
ciutadania pugui participar i decidir si vol que la ciutat de 
Figueres sigui capital del Circ el 2018, si vol que hi hagi 
un museu del circ i quina inversió hi vol posar i que, per 
tant, anima al govern que es faci aquesta participació ara 
que hi ha uns dinerons més i una voluntat extra a fer-ho. 
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Pérez Márquez 
perquè es treguin uns tubs que hi ha al carrer Cendrassos. Fa 
ús de la paraula el senyor Pérez Márquez que diu que es 
tracta d'una pregunta que va contestar l'altre dia el senyor 
Casellas sobre uns tubs que hi havia al carrer Cendrassos i 
que va dir que en una setmana estarien trets, però que encara 
hi continuen. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que demà li dirà alguna cosa. 
 
----Assistència social: Prec que formula la senyora Perpinyà 
Fortunet perquè es facin arribar unes dades sobre el procés 
d'actualització del Pla d'igualtat municipal. Fa ús de la 
paraula la senyora Perpinyà Fortunet que diu que vol parlar 
sobre el procés d'actualització del Pla d'igualtat municipal; 
que el passat 11 de febrer es van reunir amb algunes entitats 
de Figueres; que l'associació de dones els ha fet arribar un 
prec que volien que es fes arribar al Ple; que en la reunió 
que hi va haver amb el regidor Francesc Cruanyes i amb la 
regidora de la dona van demanar unes dades actualitzades de 
la situació de Figueres perquè sembla ser que hi volien 
començar a treballar, però que aquestes dades no han arribar; 
que demana que es facin arribar aquestes dades perquè tant al 
seu grup municipal com a l'associació de dones els sembla que 
és un pla d'igualtat que és imprescindible; que és un pla 
d'intencions molt lloable i molt positiu, però que no deixa 
de ser molt genèric i que per a poder-lo fer participat calen 
aquestes dades; que sap que des del Servei d'informació i 
atenció a les dones s'ha dit que la tècnica havia dit que hi 
havien unes dades concretes, però que no han arribat a les 
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associacions i que demana que es faci arribar aquesta 
informació. 
 Seguidament, intervé la senyora Pujol Matas que diu que 
és cert; que la tècnica hi  està treballant; que ho té 
pràcticament a punt; que en un parell de dies suposa que ho 
tindran i que ho té en compte. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Cruanyes 
Zafra que diu que només vol afegir que hi van assistir 
algunes entitats, però hi que estaven convidades totes així 
com els grups municipals. 
 
----Ajuntament: La senyora Boher Genís comunica que 
presentarà la seva renúncia a l'acta de regidora. Fa ús de la 
paraula la senyora Boher Genís que diu que en aquest cas no 
es tracta ni d'un prec ni d'una pregunta, sinó que simplement 
vol comunicar públicament que demà presentarà la renúncia a 
l'acta de regidora perquè per distintes raons personals s'ha 
traslladat a viure fora de Figueres i fora de la comarca de 
l'Empordà; que li està essent molt difícil assistir a les 
reunions i tenir la constància i fer la feina que creu que 
requereix un càrrec públic; que ho volia comunicar 
públicament perquè pensa que és l'espai per a fer-ho i que no 
se n'hagin d'assabentar per la premsa o altres mitjans; que 
els desitja el millor; que també desitja que potser en els 
plens no hi hagi tantes picabaralles com les que hi ha hagut 
avui o altres dies; que entre tots haurien de ser més capaços 
de construir en positiu; que vol agrair els seus companys de 
grup municipal, Lluís i Natàlia, per la calidesa i el bon fer 
que a vegades es troba a faltar en la política institucional 
i que fins aviat. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que entén 
que per part de tots els regidors agraeix la bona 
disponibilitat que ha tingut sempre per parlar amb unes 
formes molt i molt correctes i que li desitja molta sort i 
encerts en el futur, en la seva vida professional i personal 
i el que desitgi fer. 
 
----Ajuntament: Pregunta que formula la senyora Olmedo 
Delestal sobre quan es canviaran els òrgans col.legiats. Fa 
ús de la paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que ahir 
hi va haver la Comissió dels discapacitats i la Comissió de 
la gent gran, però que encara no s'han canviat els òrgans 
col�legiats; que pregunta que quan es farà; que en principi 
només hi poden anar els regidors; que estan esperant que es 
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pugui modificar perquè hi pugui anar algú més, però que 
sobretot que hi pugui haver un suplent perquè a vegades no 
s'hi pot anar i que hi hauria de poder assistir una altra 
persona; que creu que són dues comissions molt interessants i 
importants; que no sap si hi va poder anar molta gent 
d'aquest plenari; que l'oposició no hi pot anar i que 
pregunta que quan es canviarà tot això perquè hi ha molts 
òrgans que encara no s'han modificat. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que s'ha de 
seguir amb els procediments i que ara mateix desconeix quins 
falta canviar, però que reprendrà el tema amb Secretaria per 
veure a quins òrgans falta modificar estatuts per  incorporar 
la possibilitat que hi vagin membres no electes. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Pujol 
Matas que diu que es va demanar que es canviés l'horari 
perquè era una mica intempestiu per a la gent que treballa i 
que va quedar aprovat que a partir del següent plenari es 
faria a les sis de la tarda.  
 
----Ajuntament: El senyor Giró Ribas agraeix a Montserrat 
Boher la seva dedicació. Fa ús de la paraula el senyor Giró 
Ribas que diu que tenia una pregunta, però que se la guardarà 
per la Comissió Informativa; que des del grup d'Esquerra vol 
agrair a Montse Boher la seva dedicació i que sobre les 
paraules que ha dit que sí que li agradaria que en el futur 
siguin tots capaços de parlar i de mirar de fer el millor per 
a la ciutat i de no entrar en retrets. 
 
----Urbanisme: Pregunta que formula la senyora Olmedo 
Delestal sobre com està el tema del Pla general d'ordenació 
urbana. Fa ús de la paraula la senyora Olmedo Delestal que 
diu que abans ha fet un comentari sobre el tema del Pla 
general d'ordenació urbana; que sap que hi ha un 
avantprojecte de l'equip redactor, però que encara no s'ha 
comunicat res i que pregunta que com està aquest tema. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que l'avanç 
del Pla general d'ordenació urbana està redactat; que ara 
s'ha d'endegar de nou tot el procés i que tan bon punt es 
tingui el director d'Urbanisme se seguirà endavant amb el 
procés de redacció del Pla general d'ordenació urbana. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-dues hores i vint minuts, de la qual cosa en 
dono fe.  
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