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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.05 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 12 de maig de 2016 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 12 
de maig 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, César Luis Barrenechea Montero, 
Núria Galimany Granés, Maria Perpinyà Fortunet, Jordi Giró 
Ribas, Natàlia Sànchez Dipp, Lluís Armengol Subirós, Antoni 
García Quesada, 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 accidental, 
Sara Carreras Aurich, per tal de fer la sessió ordinària en 
primera convocatòria. 

Excusen la seva absència la senyora Agnès Lladó Saus.  
A les dinou hores i deu minuts, la Presidència declara 

oberta la sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària, realitzada el dia 3 de març de 2016, que 
va ser repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat de l'informe sobre l'activitat institucional de 
l'Alcaldia. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
de l'informe següent:  

"Activitats Institucionals de l'alcaldessa.  Divendres 8 
d’abril. Alcaldia, Reunió amb el Pare Lorenzo, pastor de 
l’església Ortodoxa Romanesa.  Dissabte 9 d’abril. Castell de 
Sant Ferran. Reunió amb el Sr. Jusèp Boya, director General 
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Dilluns 11 
d’abril. Col�legi d’arquitectes. Presentació del programa de 
fires 2016. Alcaldia. Reunió per tractar el tema dels 
concerts d’estiu a la plaça de les Patates. Dimarts 12 
d’abril. Barcelona. Reunió amb el director general de centres 
públics, el director general de formació professional i el 
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director territorial d’ensenyament per tractar el tema de 
l’escola d’hostaleria. Barcelona. Reunió amb Hble Sr. Jordi 
Jané, el conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
Dimecres 13 d’abril. Edifici Firal. Presentació de l’àrea de 
serveis urbans. Alcaldia. Reunió amb el director de divisió i 
la directora de patrimoni d’ENDESA. Alcaldia. Signatura del 
conveni per l’expropiació d’un tram del camí vell de 
Vilatenim. Alcaldia. Comissió el Circ. Alcaldia. Reunió amb 
August Conesa, EURAM. Alcaldia. Reunió amb Miquel Peiró i 
Anna Bordas. Workshop arquitectura i paisatge. Dijous 14 
d’abril. Alcaldia. Reunió amb el rector de la Universitat de 
Vic. Auditori Caputxins. Inauguració del Figueres Talent. 
Divendres 15 d’abril. Barcelona. Patronat FASI (Fundació 
Acció Social i Infància). Auditori Caputxins. Lliurament 
premis Emprenedors. Auditori Caputxins. Figueres Talent. 
Dissabte 16 d’abril. Carrer Sant Pau. Inauguració de la 
llibreria Edison. Pavelló. Dansa urbana. Dijous 21 d’abril. 
Alcaldia. Rebuda i signatura al llibre d’Honor del Sr. 
Fernando Lacaba, president de l’Audiència de Girona. Sala de 
Plens. Rebuda als alumnes de l’institut Olivar Gran que 
participen en un intercanvi amb alumnes de Normandia. 
Divendres 22 d’abril. Museu del Joguet. Roda de Premsa per 
comunicar que el Museu del Joguet ha estat guardonat amb el 
premi Top Choice. Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Marató 
de lectura de textos de Victor Català. Biblioteca Fages de 
Climent. Revetlla literària Sant Jordi. La Cate. Teatre. 
"Mata el teu alumne" de Carles Malloll. Dissabte 23 d’abril. 
Rambla. Visita a les parades de Sant Jordi. Dilluns 25 
d’abril. Associació Malalts d’Alzheimer. La Pastisseria Tall 
Dolç lliura el drac de Sant Jordi a l’associació. Hospital. 
Reunió amb Miquel Carreras, delegat de Salut a Girona. 
Dimarts, 26 d’abril. Palau de la Generalitat. Lliurament de 
la Creu de Sant Jordi a l’Institut Ramon Muntaner. Alcaldia. 
Reunió amb l’Associació d’Esperanto. Alcaldia. Reunió amb 
Lluís de Anguera, nou president de Comerç Figueres, 
Associació. Alcaldia. Reunió amb Instituts per tractar el 
tema del Fòrum Impulsa. Institut Narcís Monturiol. Jornada de 
portes obertes. Dijous 28 d’abril. Carrer Vilafant. Visita 
d’obres al carrer Vilafant. La Cate. Inauguració de 
l’exposició de fotografies "El Pirineu explicat als meus 
fills" de Francesc Guillamet. Divendres 29 d’abril. 
Residència Els Arcs. Jornada de portes obertes a la 
residència. Plaça Josep Pla. Actes de  les fires de Santa 
Creu. Dijous 5 de maig. Parc Bosc. Festa de l’arbre amb els 
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escolars de la ciutat. Pavelló Municipal. Activitats físiques 
i esportives amb la Gent Gran. Alcaldia. Visita del director 
general de Centres Públics i el director dels serveis 
territorials de Girona. Divendres 6 de maig. Alcaldia. Visita  
del nou president de SUMAR, empresa d’acció social. Alcaldia. 
Reunió amb la directora de la Fundació Clerch i Nicolau. 
Escola d’Hostaleria. Trobada amb el conseller de Territori i 
Sostenibilitat.  Dissabte 7 de maig. Escola Carme Guasch. 10è 
aniversari de l’escola. Dimecres 11 de maig. Girona. Junta 
general de SUMAR, empresa pública d’acció social de 
Catalunya.  Dijous 12 de maig. Barcelona. Fòrum Europa. 
Esmorzar col�loqui amb Miquel Buch, president de l’Associació 
Catalana de Municipis. Reunió del Consell d’administració de 
Fisersa." 
 
----3. Ajuntament: La senyora Núria Galimany Granés pren 
possessió del càrrec de regidora: Fa ús de la paraula la 
Presidència que diu que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió 
del dia 7 d'abril de 2016, va acordar declarar vacant l'escó 
per renúncia de la regidora Maria del Mar Casas Honrado i 
trametre un certificat de l'acord a l'Il�lm. Sr. president de 
la Junta Electoral Central perquè facilités el nom del 
candidat següent de la llista de Convergència i Unió (CIU) 
que haurà d'ocupar l'escó vacant. Prossegueix dient que 
l'Il�lm. Sr. president de la Junta Electoral Central ha 
expedit la credencial expressiva que ha estat designada 
electa per al municipi de Figueres la senyora Núria Galimany 
Granés per estar inclosa en la llista de candidats presentada 
per Convergència i Unió (CIU) a les eleccions locals de 2015 
per renúncia de la regidora senyora Maria del Mar Casas 
Honrado. Continua dient que, en conseqüència, procedeix 
realitzar els tràmits perquè la senyora Núria Galimany Granés 
prengui possessió del càrrec de regidora. Acte seguit, a 
requeriment de la Presidència, aquesta passa a ocupar l’escó 
vacant situat a l’espai reservat als regidors integrants del 
partit de Convergència i Unió (CIU). A continuació, la 
Presidència demana a la senyora Núria Galimany Granés si 
coneix el contingut dels articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei  
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general a 
la qual cosa aquesta respon afirmativament. Així mateix, la 
Presidència pregunta a la interessada si està afectada per 
alguna de les causes de inelegibilitat o incompatibilitat 
previstes als articles referits a la qual cosa aquesta respon 
negativament i que ja ha presentat per escrit una declaració 
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negativa al respecte. Igualment manifesta la Presidència que, 
segons la normativa vigent, en el moment de prendre 
possessió, i per adquirir la plena condició del seu càrrec, 
la candidata electa haurà de jurar o prometre l’acatament a 
la Constitució. Amb aquesta finalitat la Presidència formula 
a la senyora Núria Galimany Granés la pregunta següent: 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb 
lleialtat al Rei, respectant i fent respectar la Constitució 
com a norma fonamental de l'estat"?, a la qual cosa aquesta 
respon amb l'expressió: "Sí, prometo". Finalment, la 
Presidència manifesta que en virtut del procediment realitzat 
ha de considerar-se que la senyora Núria Galimany Granés ha 
pres possessió del càrrec de regidora de l'Ajuntament de 
Figueres. Prossegueix amb l'ús de la paraula la Presidència 
que diu que Núria Galimany pertany al grup municipal de 
Convergència i Unió; que s'incorpora al govern municipal en 
substitució de la regidora Mar Casas que va renunciar a la 
seva acta de regidora per motius personals en el plenari 
anterior; que aprofita per donar-li la benvinguda en nom de 
tots els regidors; que estan contents de tenir-la entre ells; 
que li desitja sort i, sobretot, molta força per la feina que 
li espera perquè és complexa; que la setmana que ve es faran 
els decrets de delegació de competències pertinents, però que 
ja avança que serà l'encarregada de desenvolupar i liderar 
les àrees d'Educació, d'Infància, de Joventut i la 
coordinació a nivell tècnic del Pla d'Acció Municipal. 
 Seguidament, intervé la senyora Galimany Granés que diu 
que dóna les gràcies. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que vol fer una intervenció perquè entra una nova 
companya; que dóna l'enhorabona a Núria Galimany; que és 
llicenciada en traducció i interpretació; que parla català i 
espanyol com a nadiu, el japonès amb un domini elevat, el 
francès amb un domini també elevat, l'anglès, el portuguès i 
l'alemany amb el que s'hi està posant en aquest moment; que 
té experiència i està capacitada per treballar a 
l'administració local; que ho ha estat fent en altres 
ajuntaments; que té una mentalitat oberta per treballar amb 
tot tipus de projectes i treballs que comportin dificultat i 
desafiament; que té persuasió, sensibilitat interpersonal, 
capacitat per treballar en equip, tenacitat, atenció als 
detalls, molt bon coneixement de programes informàtics i una 
ràpida adaptació a eines informàtiques; que estan adquirint 
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un bon puntal; que la Núria Galimany és una persona seriosa, 
metòdica, treballadora implacable, capaç i que serà un puntal 
d'aquest Ajuntament; que té el toc d'humor japonès, però que 
no es permet jocs en les qüestions rellevants ni en ella 
mateixa ni amb els que treballen amb ella; que tots dos són 
membres d'Unió Democràtica; que serà fidel al programa al que 
varen concórrer a les eleccions municipals; que 
s'encarregaran de treballar-hi perquè així sigui; que Unió 
serà fidel a la seva història i ideari polític amb tot allò 
que va més enllà de l'àmbit municipal; que properament es 
designarà un portaveu polític d'Unió; que és una decisió 
política i un compromís que es va fer públic amb una nota de 
premsa d'aquest Ajuntament; que faran arribar la seva veu a 
tots aquells que han quedat orfes d'opció política, però que 
van en camí cap a una sobirania plena amb democràcia, 
llibertat, cohesió i diàleg permanent; que li dóna la 
benvinguda i que treballaran perquè tot això sigui real. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Galimany Granés que diu que dóna les gràcies. 
 
----4. Ajuntament: El senyor Antoni García Quesada pren 
possessió del càrrec de regidor. Fa ús de la paraula la 
Presidència que diu que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió 
del dia 7 d'abril de 2016, va acordar declarar vacant l'escó 
per renúncia de la regidora Montserrat Boher Genís i trametre 
un certificat de l'acord a l'Il�lm. Sr. president de la Junta 
Electoral Central perquè facilités el nom del candidat 
següent de la llista de la Candidatura d'Unitat Popular Poble 
Actiu (CUP-PA) que haurà d'ocupar l'escó vacant. Prossegueix 
dient que l'Il�lm. Sr. president de la Junta Electoral 
Central ha expedit la credencial expressiva que ha estat 
designat electe per al municipi de Figueres el senyor Antoni 
García Quesada per estar inclòs en la llista de candidats 
presentada per la Candidatura d'Unitat Popular. Poble Actiu 
(CUP-PA) a les eleccions locals de 2015 per renúncia de la 
regidora senyora Montserrat Boher Genís. Continua dient que, 
en conseqüència, procedeix realitzar els tràmits perquè el 
senyor Antoni García Quesada prengui possessió del càrrec de 
regidor. Acte seguit, a requeriment de la Presidència, aquest 
passa a ocupar l’escó vacant situat a l’espai reservat als 
regidors integrants del partit de la Candidatura d'Unitat 
Popular. Poble Actiu (CUP-PA). A continuació, la Presidència 
demana al senyor Antoni García Quesada si coneix el contingut 
dels articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei orgànica 5/1985, de 
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19 de juny, del règim electoral general general a la qual 
cosa aquest respon afirmativament. Així mateix, la 
Presidència pregunta a l'interessat si està afectat per 
alguna de les causes de inelegibilitat o incompatibilitat 
previstes als articles referits a la qual cosa aquest respon 
negativament i que ja ha presentat per escrit una declaració 
negativa al respecte. Igualment manifesta la Presidència que, 
segons la normativa vigent, en el moment de prendre 
possessió, i per adquirir la plena condició del seu càrrec, 
el candidat electe haurà de jurar o prometre l’acatament a la 
Constitució. Amb aquesta finalitat la Presidència formula al 
senyor Antoni García Quesada la pregunta següent: "Jureu o 
prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei, 
respectant i fent respectar la Constitució com a norma 
fonamental de l'estat"?, a la qual cosa aquest respon amb 
l'expressió: "Ho prometo per imperatiu legal i per poder 
servir al poble de Figueres, únic dipositari de sobirania, 
però sense renunciar mai als principis republicans, a 
l'ideari de justícia social i el dret a la independència del 
nostre poble.". Finalment, la Presidència manifesta que en 
virtut del procediment realitzat ha de considerar-se que el 
senyor Antoni García Quesada ha pres possessió del càrrec de 
regidor de l'Ajuntament de Figueres. Prossegueix amb l'ús de 
la paraula la Presidència que diu que li desitgen molta sort, 
molta força i encerts en l'exercici de la seva funció com a 
regidor de l'Ajuntament al grup municipal de la Candidatura 
d'Unitat Popular. 
 Seguidament, intervé el senyor García Quesada que diu 
que dóna les gràcies. 
 
----5. Aportacions i subvencions: Es ratifica el  decret 
d'Alcaldia de 22 de febrer de 2016 pel qual es va acordar 
sol�licitar a la Diputació de Girona una modificació del 
conveni per a la gestió de la compra agregada d'una caldera 
de biomassa a l'escola Joaquim Cusí i Fortunet. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent: 
 "Vist l’informe emès el 18 de febrer de 2016 pel Cap de 
medi ambient i sostenibilitat, que diu: “Informe en relació a 
la petició de modificació del conveni amb la Diputació de 
Girona per a la gestió de la compra agregada d'una caldera de 
biomassa a l'escola Joaquim Cusí i Fortunet. L'Ajuntament de 
Figueres en data 30 de juny de 2015 va acordar encarregar a 
la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada 
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per la compra i instal�lació d'una caldera de biomassa i/o 
xarxa de calor a l'escola Joaquim Cusí a través d'una empresa 
de serveis energètics. Aquest encàrrec va ser aprovat per la 
Diputació de Girona en la seva sessió plenària del dia 15 de 
setembre de 2015. Per formalitzar aquest encàrrec es va 
signar un conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament 
de Figueres per procedir a la contractació o compra agregada 
de la instal�lació de calderes de biomassa en centre 
educatius amb empreses de serveis energètics o micro-
empreses. En aquest conveni s'especificava que l'Ajuntament 
de Figueres adoptaria (en posterioritat a la signatura del 
conveni) el compromís de reservar la quantitat de 23.824 €/ 
any (iva inclòs) equivalent a la despesa actual de 
subministrament i manteniment energètic existent, en concepte 
de contractació agregada pel subministrament de calor 
mitjançant un contracte amb ESE o micro ESE en el que 
l'empresa adjudicatària es compromet a fer la instal�lació, 
subministrament i manteniment. Aquest compromís serà vigent 
per la durada del contacte, que serà acotat segons el període 
de retorn de la inversió de l'empresa. Aquest compromís va 
ser adoptat mitjançant Decret d'Alcaldia del dia 30 de juny 
de 2015 que va ser ratificat pel Ple de l'Ajuntament de 
Figueres del dia 6 d'agost de 2015. En posterioritat 
l'Ajuntament de Figueres va decidir assumir directament la 
despesa corresponent al subministrament i instal�lació de la 
caldera de biomassa de l'escola Joaquim Cusí, deixant en el 
marc del conveni amb la Diputació de Girona la venda tèrmica, 
el manteniment preventiu de la instal�lació i el manteniment 
correctiu i la garantia total. El projecte executiu 
d'instal�lació d'una caldera de biomassa i distribució de 
calor de l'escola Joaquim Cusí i Fortunet va ser aprovat 
mitjançant decret d'alcaldia de data 17 de novembre de 2015 
per un import (exclosa la direcció d'obra) de 165.343,47 € 
(iva inclòs).  D'acord amb aquesta decisió, la proposta de 
pressupostos de l'any 2016 conté la partida 16 303 1721062300 
anomenada Calderes edificis municipals (biomassa) dotada amb 
un import de 159.708,11€ tal com especifica la interventora 
municipal, Sra. Anna Morell i Arimany en el seu informe emès 
el dia 4 de febrer de 2016. A aquest import cal afegir-hi una 
subvenció de 67.330,71 € atorgada per la Diputació de Girona 
a l'Ajuntament de Figueres en concepte d'instal�lació d'una 
caldera de biomassa segons recullen el document amb registre 
d'entrada núm. 13165 de 9 de juny de 2015, on la Diputació de 
Girona comunica una proposta de subvenció a l'Ajuntament de 



 8  

Figueres de 47.480,03 € per a la instal�lació d'una xarxa de 
calor amb biomassa a l'escola Joaquim Cusí de Figueres, i el 
document amb registre d'entrada núm. 2435 de 8 de febrer de 
2016, on la Diputació de Girona comunica que amplia 
l'anterior subvenció amb la quantitat de 19.850,68 euros, per 
la qual cosa l'import total de la subvenció ascendeix a 
67.330,71 euros. D'altra banda, d'acord amb els estudis 
tècnics disponibles sobre la citada instal�lació i els 
càlculs establerts pels tècnics municipals i els tècnics de 
la Diputació de Girona, els conceptes, prestacions i valors 
del contracte de serveis energètics a licitar per part de la 
Diputació de Girona en concepte de venda energètica, 
manteniment preventiu i manteniment correctiu i garantia 
total de la caldera de biomassa de l'escola Cusí de Figueres 
són els següents: 
PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Gestió 
energètica 

Valor  
pressupostat 
base 
imposable 

Unitats Preus 
anuals 
euros/any 

Preus 
anuals 
(IVA 
inclòs 
euros/any) 

P1 Gestió 
energètica 
- Venda 
tèrmica 

0,032 euros/KWh 6.898,80  8.347,55 

P2 Manteniment 
preventiu 

1000 euros/any 1.000,00  1.210,00 

P3 Manteniment 
correctiu i 
garantia 
total 

750 euros/any   750,00    907,50 

TOTAL 
PRESTACIONS 

   8.648,80 10.465,05 

Per tot l'exposat es proposa: -Sol�licitar a la Diputació de 
Girona una modificació en el "Conveni entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Figueres per procedir a la 
contractació agregada d’una caldera de biomassa i/o xarxa de 
calor d’edificis a través de contractes amb empreses de 
serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics en 
el marc de la convocatòria d’ajuts als Ajuntaments per a la 
instal�lació de calderes de biomassa” ja que l'Ajuntament de 
Figueres assumirà directament els 165.343,47 € en concepte de 
subministrament i instal�lació de la caldera de biomassa de 
l'escola Cusí de Figueres i destinarà la quantitat anual de 
10.465,05 € (a carregar a la partida 16 304 92000 22103 
anomenada Calefacció dependències municipals) per assumir els 
costos de venda tèrmica, manteniment preventiu, manteniment 
correctiu i garantia total de la instal�lació.” Per tot això, 
l'alcaldessa presidenta resol: 1.- Acordar sol�licitar a la 
Diputació de Girona una modificació en el "Conveni entre la 
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Diputació de Girona i l’Ajuntament de Figueres per procedir a 
la contractació agregada d’una caldera de biomassa i/o xarxa 
de calor d’edificis a través de contractes amb empreses de 
serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics en 
el marc de la convocatòria d’ajuts als Ajuntaments per a la 
instal�lació de calderes de biomassa” ja que l'Ajuntament de 
Figueres assumirà directament els 165.343,47 € en concepte de 
subministrament i instal�lació de la caldera de biomassa de 
l'escola Cusí de Figueres i destinarà la quantitat anual de 
10.465,05 € (a carregar a la partida 16 304 92000 22103 
anomenada Calefacció dependències municipals) per assumir els 
costos de venda tèrmica, manteniment preventiu, manteniment 
correctiu i garantia total de la instal�lació. 2n.- Sotmetre 
a l’aprovació plenària l’aprovació de la modificació del 
conveni per al cas que sigui atesa aquesta petició." 
 Seguidament, intervé la senyora Perpinyà Fortunet que 
diu que dóna la benvinguda als dos regidors, però que voldria 
excusar la presència de la portaveu d'Esquerra Republicana, 
ja que per motius laborals no pot assistir al Ple. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que amb les novetats s'ha oblidat 
d'excusar la portaveu d'Esquerra Republicana, l'Agnès Lladó, 
que el dilluns ja va avisar que per motius laborals estaria 
fora de Figueres i que no podria assistir a plenari d'avui. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el 
decret de l’Alcaldia abans transcrit. 
 
----6. Ajuntament. El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l'Alcaldia de 12 d'abril de 2016 pel 
qual es va delegar l'exercici de les funcions de l'Alcaldia. 
La Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, 
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent: 
 "La substitució del titular de l'Alcaldia pels tinents 
d'alcalde està regulada en els articles 23 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 55 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
que va ser aprovat pel Decret legislatiu de la Generalitat de 
Catalunya 2/2003, de 28 d'abril, 44, 46, 47 i 48 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals que va ser aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i 51, 52, 65, 66, 67, 68, 69 i 
70 de Reglament orgànic municipal. Per tot això, l'alcaldessa 
presidenta resol: Delegar en el tinent d'alcalde, senyor Pere 
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Casellas Borrell, l'exercici de les funcions de l'Alcaldia 
entre els dies 17 i 20, ambdós inclosos, d'abril de 2016.” 
 
----7. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de 
l'Alcaldia de 28 d'abril de 2016 pel qual es va resoldre 
aprovar els avantprojectes per a la instal�lació de calderes 
de biomassa, l'avantprojecte de millora d'eficiència 
energètica de diferents edificis municipals i la sol�licitud 
d'una subvenció a la Diputació de Girona. El senyor Cruanyes 
Zafra procedeix a la lectura del decret següent: 

"Vist l’informe emès en data 27 d’abril de 2016 pel Cap 
de Medi ambient i sostenibilitat, que diu: “Antecedents. 
ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les 
bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats 
locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre la 
convocatòria. DOGC núm 7078 de 14 de març de 2016. Edicte 
d’aprovació de les bases específiques reguladores de les 
subvencions que concedeix la Diputació de Girona als 
ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, a 
presentar a la convocatòria (ordre GAH/45/2016, de 7 de 
març), del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (eixos 4 
i 6 del FEDER). BOP núm. 55 de 21 de març de 2016. Edicte 
d’aprovació de la convocatòria de les subvencions que 
concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells 
comarcals i altres ens locals, a presentar a la convocatòria 
(ordre GAH/45/2016, de 7 de març), del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya (eixos 4 i 6 del FEDER). BOP núm. 61 
de 31 de març de 2016. Fets. La Diputació de Girona ha obert 
una convocatòria per a sol�licitar subvencions en el marc 
dels eixos 4 i 6 del FEDER. Aquesta convocatòria servirà per 
a escollir aquells projectes que la Diputació de Girona 
presentarà a la convocatòria oberta per la Generalitat a 
través de l'ordre  ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, per la 
qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar 
operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria. A més a més, la 
Diputació de Girona finançarà els projectes escollits amb un 
25% de l'import de cada projecte. En la convocatòria de la 
Diputació de Girona es poden presentar projectes en els 
següents eixos: - OE 4.1.2. Augmentar la participació i la 
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distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en 
particular la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per 
al transport: 1.a) Execució d’inversions per instal�lar 
calderes de biomassa en edificis municipals o edificis 
d’entitats locals a través de contractes innovadors. En 
aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de 
serveis energètics (MESE), realitzarà l’obra, la gestió de la 
instal�lació i durà a terme les mesures necessàries per 
aconseguir un estalvi energètic. 1.b) Creació de xarxes o 
microxarxes de calor de biomassa en edificis municipals i 
edificis d’entitats locals a través de contractes innovadors. 
En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de 
serveis energètics (MESE), realitzarà l’obra, la gestió de la 
instal�lació i durà a terme les mesures necessàries per 
aconseguir un estalvi energètic. 1.c) Instal�lacions de 
producció de biocombustibles sòlids a partir de biomassa 
forestal i/o agrícola. Coberts per a la producció d’estella 
forestal i/o agrícola. Construcció i/o condicionament 
d’instal�lacions per a la producció d’estella. - OE 4.3.1. 
Millorar l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de 
CO2 a l’edificació i a les infraestructures i serveis 
públics: 1.d) Execució d’accions de millora integral de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior 
mitjançant contractes amb garantia d’estalvis (EPC). En 
aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de 
serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la 
instal�lació i durà a terme les mesures necessàries per 
garantir l’estalvi energètic al municipi. 1.e) Execució 
d’accions de millora de l’eficiència energètica d’edificis 
municipals o edificis de les entitats locals mitjançant 
contractes amb garantia d’estalvis (EPC). En aquest tipus de 
contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics 
(MESE) realitzarà la gestió de la instal�lació i durà a terme 
les mesures necessàries per garantir l’estalvi energètic al 
municipi. S’inclouen instal�lacions d’energia renovable per 
autoconsum elèctric. Eix 6: - OE 6.3.1. Promoure la 
protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural. 
2.a) Renovació de les museografies dels equipaments de la 
Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona, que 
permetin la valorització del patrimoni cultural. 2.b) 
Actuacions en equipaments de titularitat o gestió municipal o 
supramunicipal per a la informació, difusió, interpretació o 
educació ambiental del patrimoni natural i la biodiversitat 
d’espais naturals protegits de la demarcació. - OE 6.3.2. 
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Protecció, desenvolupament i promoció i de les àrees 
naturals, en particular les d’interès turístic. Els serveis 
tècnics municipals han elaborat una proposta per a presentar 
una sol�licitud en els eixos següents: 1.a) Execució 
d’inversions per instal�lar calderes de biomassa en edificis 
municipals o edificis d’entitats locals a través de 
contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una 
empresa o microempresa de serveis energètics (MESE), 
realitzarà l’obra, la gestió de la instal�lació i durà a 
terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi 
energètic. 1.e) Execució d’accions de millora de l’eficiència 
energètica d’edificis municipals o edificis de les entitats 
locals mitjançant contractes amb garantia d’estalvis (EPC). 
En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de 
serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la 
instal�lació i durà a terme les mesures necessàries per 
garantir l’estalvi energètic al municipi. S’inclouen 
instal�lacions d’energia renovable per autoconsum elèctric. 
Aquesta convocatòria permet a l'Ajuntament sol�licitar 
finançament per continuar les actuacions d'introducció de les 
energies renovables en els edificis municipals (en aquest cas 
amb la substitució de calderes de gasoil per calderes de 
biomassa), així com per a la millora de l'eficiència 
energètica i el confort tèrmic dels equipaments municipals. 
En concret es proposa: Eix 1a) Instal�lació de calderes de 
biomassa als següents edificis municipals: -Pavelló 
poliesportiu de Figueres. -Escola Salvador Dalí. -Escola 
Anicet de Pagès. -Escola Josep Pallach. Eix 1e) Accions de 
millora de l'eficiència energètica als següents edificis 
municipals. -Escola Pous i Pagès. -Escola Joaquim Cusí. -
Escola Sant Pau. -Escola Salvador Dalí. -Escola Anicet de 
Pagès. En relació a la instal�lació de calderes de biomassa, 
l'Ajuntament de Figueres va encarregar a l'empresa 
especialitzada Suno Enginyeria de Serveis Energètics la 
redacció dels avantprojectes de cada una de les 
instal�lacions que han estat lliurats en data 21 d'abril de 
2016 i registre d'entrada núm. 8533. Aquests avantprojectes 
fixen les característiques de les noves instal�lacions, així 
com el pressupost d'execució. Pel que fa a les instal�lacions 
de calderes de biomassa les característiques essencials són:  
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Equipament Núm. 
calderes 
de 
biomassa 

Potencia 
caldera 
en kwh 

Pressupost 
d'execució 
per 
contracte 
(€) 

Estalvi 
econòmic 
anual 
previst en 
relació al 
consum 
energètic 
actual (€) 

Retorn en 
anys de 
la 
inversió 

Pavelló 
poliesportiu 
de Figueres 

1 200 129.854,23 9.067 11,6 

Escola 
Salvador 
Dalí 

1 320 168.938,89 
 

16.524 7,8 

Escola 
Anicet de 
Pagès 

1 200 139.336,5 9.147 11,8 

Escola Josep 
Pallach 
 

1 300 165.478,48 11.611 11 

TOTAL 4 1020 603.608,1 46.349  

D'acord amb la convocatòria, sobre l'import total d'execució, 
exclòs l'IVA, la Diputació de Girona pot aportar fins a un 
25%. Per tant, en el cas de la instal�lació de les 4 calderes 
de biomassa, l'import a sol�licitar a la Diputació de Girona 
és de 124.712,42 €. En relació a les actuacions de millora de 
l'eficiència energètica en els edificis municipals, es 
proposa actuar en la millora dels aïllaments, la substitució 
de tancaments i la implantació de sistemes de control i 
gestió tècnica i energètica de la calefacció i l'aigua 
calenta sanitària. D'acord amb l'avantprojecte redactat pels 
serveis tècnics municipals, les característiques essencials 
són: 
Equipament m2 d'actuació Import € 
Escola Pous i Pagès 6.458,83 444.518,858 
Escola Salvador Dalí 6.048,16 294.679,711 
Escola Joaquim Cusí 4.682,43 171.238,077 
Escola Sant Pau 5.635,35 291.631,154 
Escola Anicet de Pagès 3.489,27 203.629,549 
TOTAL 26.314,04 1.405.697,35 

D'acord amb la convocatòria, sobre l'import total d'execució, 
exclòs l'IVA, la Diputació de Girona pot aportar fins a un 
25%. Per tant, en el cas de les actuacions de millora de 
l'eficiència energètica, l'import a sol�licitar a la 
Diputació de Girona és de 290.433,33 €.  En atenció a les 
bases de la convocatòria, en cas de ser beneficiaris de la 
subvenció, el període d'execució de les actuacions s'estén 
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fins el 2020. El calendari d'execució que es proposa és el 
següent: 
Actuació 2017 2018 2019 2020 
Millora de l'eficiència 
energètica a l'escola Joaquim 
Cusí i instal�lació de d'una 
caldera de biomassa a l'escola 
Anicet de Pagès. 

    

Millora de l'eficiència 
energètica a l'escola Pous i 
Pagès 

    

Millora de l'eficiència 
energètica i instal�lació 
d'una caldera de biomassa a 
l'escola Salvador Dalí 

    

Millora de l'eficiència 
energètica a l'escola Sant Pau 
i instal�lació d'una caldera 
de biomassa al pavelló 
poliesportiu 

    

El resum econòmic s'exposa a continuació: 

Instal·lació de 

calderes de 

biomassa 

Any 

execució 

Import sense 

IVA IVA 
Import amb 

IVA 

50% sobre 

total execució 

sense IVA. 
Import a 

demanar a la 

Generalitat 

25% sobre total 

execució sense 

IVA. Import a 
demanar a la 

Diputació de 

Girona 

25% + IVA 

Import a 

càrrec de 
l'Ajuntament TOTAL 

                  

Anicet de 

Pagès 2017 115.154,13 24.182,37 139.336,50 57.577,07 28.788,53 52.970,90 139.336,50 

Josep Pallach 2018 136.759,07 28.719,41 165.478,48 68.379,54 34.189,77 62.909,18 165.478,48 

Salvador Dalí 2019 139.618,92 29.319,97 168.938,89 69.809,46 34.904,73 64.224,70 168.938,89 

Poliesportiu 2020 107.317,54 22.536,68 129.854,22 53.658,77 26.829,39 49.366,07 129.854,22 

TOTAL   498.849,66 104.758,43 603.608,09 249.424,83 124.712,42 229.470,85 603.608,09 

           

Actuacions 

d'eficiència 
energètica 

Any 

execució 

Import sense 

IVA IVA 
Import amb 

IVA 

50% sobre 

total execució 
sense IVA. 

Import a 

demanar a la 
Generalitat 

25% sobre total 

execució sense 
IVA. Import a 

demanar a la 

Diputació de 
Girona 

25% + IVA 

Import a 
càrrec de 

l'Ajuntament TOTAL 

                  

Anicet de 
Pagès 2017 168.288,88 35.340,67 203.629,55 84.144,44 42.072,22 77.412,89 203.629,55 

Joaquim Cusí 2017 141.519,07 29.719,01 171.238,08 70.759,54 35.379,77 65.098,77 171.238,08 

Pous i Pagès 2018 367.370,96 77.147,90 444.518,86 183.685,48 91.842,74 168.990,64 444.518,86 

Salvador Dalí 2019 243.536,95 51.142,76 294.679,71 121.768,48 60.884,24 112.027,00 294.679,71 

Sant Pau 2020 241.017,48 50.613,67 291.631,15 120.508,74 60.254,37 110.868,04 291.631,15 

TOTAL 
  1.161.733,35 243.964,00 1.405.697,35 580.866,67 290.433,34 534.397,34 1.405.697,35 
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Conclusions. Es proposa: 1.- Aprovar els avantprojectes per a 
la instal�lació d'una caldera de biomassa al poliesportiu 
municipal, l'escola Salvador Dalí, l'escola Josep Pallach i 
l'escola Anicet de Pagès redactats per SUNO Enginyeria de 
Serveis Energètics SCCLP i signats per l'enginyer tècnic 
industrial Xavier Planas i Puigbert amb núm. de col�legiat 
20.379. 2.- Aprovar l'avantprojecte de millora de 
l'eficiència energètica de diferents edificis municipals 
elaborada pels serveis tècnics municipals en data 26 d'abril 
de 2016. 3.- Sol�licitar una subvenció a la Diputació de 
Girona en el marc de la convocatòria d'ajuts dels eixos 4 i 6 
del FEDER de 124.712,42 € per a la instal�lació de 4 calderes 
de biomassa en equipaments municipals, i una de 290.433,33 € 
per a la millora de l'eficiència energètica de 5 equipaments 
municipals. 4.- Adoptar els següents compromisos, en atenció 
al punt 4.5 de les bases de la convocatòria: a) Acceptar 
expressament presentar les actuacions següents a la 
convocatòria de la Diputació: Eix 4 1a) Instal�lació de 
calderes de biomassa als següents edificis municipals: -
Pavelló poliesportiu de Figueres. -Escola Salvador Dalí. -
Escola Anicet de Pagès. -Escola Josep Pallach. Eix 4 1e) 
Accions de millora de l'eficiència energètica als següents 
edificis municipals. -Escola Pous i Pagès. -Escola Joaquim 
Cusí. -Escola Sant Pau. -Escola Salvador Dalí. -Escola Anicet 
de Pagès. b) Acceptar que la Diputació de Girona presenti 
aquestes actuacions en la convocatòria ORDRE GAH/45/2016, de 
7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per 
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria publicada al  
DOGC núm 7078 de 14 de març de 2016 i convocada pel 
Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatges. c) Que la cobertura i/o abast territorial i el 
nombre d'habitants beneficiats en l'àmbit en el qual 
s'executarà el projecte coincideix amb el terme municipal de 
Figueres que té 19, 3 km i una població de 45.346 (Idescat). 
d) Acceptar el detall de cofinançament del projecte d'acord 
amb la base 10.3 que és: e) Fer constar la disponibilitat 
dels terrenys i els béns immobles on s'executaran les 
actuacions del projecte. f) Declaració específica de no 
generació d'ingressos derivats de l'actuació subvencionada. 
g) Adoptar el compromís d'aportar els informes i 
autoritzacions necessàries per tal d'executar les operacions 
o dur a terme l'activitat subvencionada. h) Fer constar que 
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les activitats subvencionades no es duran a terme dins els 
espais inclosos en la Xarxa Natura 2000. 5.-En cas d'obtenció 
de les esmentades subvencions i un cop coneguda la quantitat 
aportada per la Diputació de Girona, caldrà disposar de la 
part no finançable en els pressupostos anuals de la 
corporació dels anys 2017, 2018, 2019 i 2020.” Per tot això, 
l'alcaldessa presidenta resol: 1.- Aprovar els avantprojectes 
per a la instal�lació d'una caldera de biomassa al 
poliesportiu municipal, l'escola Salvador Dalí, l'escola 
Josep Pallach i l'escola Anicet de Pagès redactats per SUNO 
Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP i signats per 
l'enginyer tècnic industrial Xavier Planas i Puigbert amb 
núm. de col�legiat 20.379. 2.- Aprovar l'avantprojecte de 
millora de l'eficiència energètica de diferents edificis 
municipals elaborada pels serveis tècnics municipals en data 
26 d'abril de 2016. 3.- Sol�licitar una subvenció a la 
Diputació de Girona en el marc de la convocatòria d'ajuts 
dels eixos 4 i 6 del FEDER de 124.712,42 € per a la 
instal�lació de 4 calderes de biomassa en equipaments 
municipals, i una de 290.433,33 € per a la millora de 
l'eficiència energètica de 5 equipaments municipals. 4.- 
Adoptar els següents compromisos, en atenció al punt 4.5 de 
les bases de la convocatòria: a) Acceptar expressament 
presentar les actuacions següents a la convocatòria de la 
Diputació: Eix 4 1a) Instal�lació de calderes de biomassa als 
següents edificis municipals: -Pavelló poliesportiu de 
Figueres. -Escola Salvador Dalí. -Escola Anicet de Pagès. -
Escola Josep Pallach. Eix 4 1e) Accions de millora de 
l'eficiència energètica als següents edificis municipals. -
Escola Pous i Pagès. -Escola Joaquim Cusí. -Escola Sant Pau. 
-Escola Salvador Dalí. -Escola Anicet de Pagès. b) Acceptar 
que la Diputació de Girona presenti aquestes actuacions en la 
convocatòria ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de 
les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i 
s'obre la convocatòria publicada al  DOGC núm 7078 de 14 de 
març de 2016 i convocada pel Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatges. c) Que la cobertura 
i/o abast territorial i el nombre d'habitants beneficiats en 
l'àmbit en el qual s'executarà el projecte coincideix amb el 
terme municipal de Figueres que té 19, 3 km i una població de 
45.346 (Idescat), d) Acceptar el detall de cofinançament del 
projecte d'acord amb la base 10.3 que és: e) Fer constar la 
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disponibilitat dels terrenys i els béns immobles on 
s'executaran les actuacions el projecte. f) Declaració 
específica de no generació d'ingressos derivats de l'actuació 
subvencionada. g) Adoptar el compromís d'aportar els informes 
i autoritzacions necessàries per tal d'executar les 
operacions o dur a terme l'activitat subvencionada. h) Fer 
constar que les activitats subvencionades no es duran a terme 
dins els espais inclosos a la Xarxa Natura 2000. 5.- En cas 
d'obtenció de les esmentades subvencions i un cop coneguda la 
quantitat aportada per la Diputació de Girona, caldrà 
disposar de la part no finançable en els pressupostos anuals 
de la corporació dels anys 2017, 2018, 2019 i 2020. 6.- 
Sotmetre a la ratificació plenària els acords anteriors en 
incorporar compromisos de despesa plurianual, si bé, 
condicionats a l’efectiu atorgament i acceptació d’aquesta 
subvenció."  
 Seguidament, intervé el senyor García Quesada que diu 
que des del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular 
estan completament d'acord; que donen suport a totes les 
mesures que siguin apostar per les energies renovables i per 
millorar l'eficiència energètica en els centres educatius i 
en altres centres de la ciutat, però que demanarien que quan 
es portin a terme aquestes mesures de millora d'eficiència 
energètica se sigui ràpid a l'hora de poder arreglar els 
petits desperfectes que, a vegades, passen completament 
desapercebuts dins dels centres educatius municipals; que 
posarà un exemple que els ha arribat dels diferents que hi 
poden haver com és que a l'escola Josep Pallach els alumnes 
de P-3 i P-4 tenen set persianes bloquejades; que dues aules 
no han rebut la llum natural al llarg de tot el curs; que 
entén que set persianes en el conjunt de la vida municipal no 
és el més urgent, però que sí que és una mostra de petita 
sensibilitat cap a allò que alguns consideren tan important 
com és l'educació i que el seu vot serà favorable, però que 
demana que aquestes petites reparacions se solucionin de la 
manera més ràpida possible. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Cruanyes Zafra que diu que recull el suggeriment; que 
aprofita per dir que, per exemple, a l'escola Cusí, està 
previst la instal�lació de la nova caldera de biomassa i que 
s'aprofita també per fer un seguit d'actuacions; que això ho 
posa el plec de condicions; que en el cas de l'escola Cusí 
inclourà el canvi dels radiadors, no només la caldera, sinó 
que també es canviaran els radiadors; que si és possible 
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també es farà part de les obertures perquè millori l'estalvi 
energètic i que es contemplen totes aquestes actuacions. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el 
decret abans transcrit.  
 
----8. Informàtica. Es ratifica el decret de la regidora 
delegada del Servei d'E-administració i informàtica de 2 de 
maig de 2016 pel qual es va contractar el manteniment i 
actualització de l'aplicació Microsoft Office. La senyora 
Pujol Matas procedeix a la lectura del decret següent:  
 "L’Ajuntament de Figueres utilitza des de fa molts anys 
les aplicacions Office que subministra l’empresa Microsoft a 
través dels seus distribuïdors autoritzats. Malgrat s’han 
realitzat proves amb software obert (Open Office i versions 
posteriors com el LibreOffice) no s’ha trobat la solució per 
poder canviar aquest software, ja que el programari obert de 
moment no ens funciona correctament. Per altra banda, a fi de 
poder accedir a versions noves de l’esmentat programari, 
disposem d’un contracte de manteniment i actualització 
anomenat Microsoft Open Value. Aquest tipus de contracte ens 
dóna dret a disposar de les versions actualitzades de 
l’Office fins una quantitat de 22 Llicències. Com que fins 
ara hem treballat amb la majoria d’usuaris amb versions de 
Office 2003 que no demanaven clau de llicència, amb aquestes 
22 ha estat suficient per les actualitzacions que ens han 
fet. Durant aquest any hi ha la intenció de regularitzar les 
versions i es farà una despesa que ens sortirà més econòmica 
pel fet de tenir aquest servei de manteniment. Aquest tipus 
de contracte que ofereix Microsoft és per 3 anys, on cada any 
el cost seria de 3.178,42 € iva inclòs. L’empresa obliga a 
aquest tipus de contracte, no hi ha l’opció de fer-ho per 
cada any. De tota manera, no es preveu que abandonem en un 
període de 3 anys aquest programari, per la qual cosa des del 
punt de vista tècnic s’hauria de tirar endavant. Igualment 
cal dir que Microsoft treballa a través de distribuïdors, i 
no ven directament. És per això que hem demanat al nostre 
proveïdor habitual, Estanys Blaus, una oferta per aquest 
manteniment, l’import seria el mateix per qualsevol 
distribuïdor. L’oferta presentada puja a 3.178,42 € iva 
inclòs. La partida de despeses assignada seria la de 
Contractes de Manteniment Informàtic 2016-105-92001-227992 i 
la resta, 6.356,84 €, es pagarà amb els pressupostos del 2017 
i 2018. Aquest contracte de manteniment representa una 
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despesa plurianual. Vist l’informe motivador del cap 
d’informàtica. Vist l’informe emès pel tècnic d’administració 
general en l'apartat conclusions, recomana sempre tenint en 
compte les advertències fetes, informar favorablement 
respecte a contractar el manteniment i actualització de 
l’aplicació Microsoft Office amb l’empresa Estanys Blaus, amb 
NIF B17496738, per 3 anys, per valor de 3.178,42 € iva inclòs 
cada any. L'any 2016 anirà a càrrec de la partida Contractes 
de Manteniment Informàtic 2016-105-92001-227992, i la resta 
6.356,84 €, es pagarà amb els pressupostos del 2017 i 2018. 
Per tot això, la regidora delegada del Servei d'E-
administració i Informàtica, per delegació de l'Alcaldia-
Presidència, resol: 1) Contractar el manteniment i 
actualització de l’aplicació Microsoft Office amb l’empresa 
Estanys Blaus, amb NIF B17496738, per valor de 3.178,42 € iva 
inclòs. 2n.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple 
Municipal."  
 Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que des del grup de Compromís d'Esquerres són més partidaris 
d'utilitzar programari lliure, però que també és veritat que 
ara com ara no volen ser il�lusos perquè ja saben que les  
administracions estan bastant atrapades pel funcionament 
d'aquests programes; que no els acaba d'agradar aquesta 
adquisició de serveis a l'empresa Microsoft, però que creuen 
que és necessària per donar un servei eficient; que 
consideren que no és un import desorbitat i que no és del seu 
grat votar-hi a favor, però que ho faran veient la necessitat 
que l'Ajuntament faci aquesta despesa.  
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que ha de parlar una mica en la línia que ha 
comentat Xavier Monfort; que des de la Candidatura d'Unitat 
Popular serien més partidaris que des de l'Ajuntament es 
potenciés l'adquisició de llicències de software de 
programari lliure; que una de les principals qualitats que té 
és que és totalment gratuït; que permet que les 
actualitzacions i les millores del software siguin de forma 
col�lectiva i compartida; que hi votaran a favor perquè s'ha 
de fer; que a nivell d'ofimàtica el Libreoffice és un 
software molt similar al word; que no creu que estiguin 
atrapats, sinó que pensa que es podria fer aquest canvi; que 
els agradaria mencionar algunes de les virtuts que té l'ús 
del programari lliure com és que un cop adquirit se'n pot ser 
propietari per sempre; que no discrimina ningú; que els 
actuals proveïdors de programari privatiu poden oferir 
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programari lliure també, però que no ho fan amb ànim de 
lucre; que la majoria de programaris lliures són gratuïts o, 
fins i tot, alguns amb cost molt baix, al contrari que el 
programa privatiu; que l'accés al codi permet analitzar-lo 
per comprovar que no fa res dolent com, per exemple, que no 
contingui codis espies o accessos maliciosos als mateixos 
equips informàtics en aquest cas de l'Ajuntament; que permet 
aplicar-hi millores; que també els permetria participar en 
projectes internacionals punters a nivell informàtic i, per 
tant, potenciar una indústria local de desenvolupament de 
programari; que no deixa de res una aposta de futur poder 
apostar des de les administracions per aquest tipus de 
programari i que no s'hi mostraran contraris, però que els 
agradaria que des de la regidoria es tingués en compte o 
s'estudiessin les fórmules per a poder fer aquesta transició 
cap a una forma diferent d'entendre o de consumir aquests 
tipus de softwares privatius. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Pujol Matas 
que diu que pren nota perquè el que interessa és modernitzar 
i actualitzar una mica el tema; que l'interès de la regidoria 
és anar treballant per aconseguir una nova àrea de noves 
tecnologies que sigui potent i important; que en pren nota i 
que dóna les gràcies. 
 A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el 
decret abans transcrit.  
 
----9. Ajuntament. S'adscriuen els membres de la Comissió 
Informativa General que actuarà també com a especial de 
comptes i es manté l'adscripció dels membres de la Comissió 
especial de relació entre el síndic municipal de greuges i 
l’Ajuntament de Figueres. La Presidència procedeix a la 
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

"Les comissions informatives permanents i l'especial de 
comptes estan regulades pels articles 20 i 116 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, 58 i 60 del Text refós de la llei municipal i de regim 
local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret legislatiu 
de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 d'abril, 123 al 
127 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals que va ser aprovat pel Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 81 al 89 del Reglament 
orgànic municipal. La Comissió especial de relació entre el 
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Síndic Municipal de Greuges i l’Ajuntament de Figueres està 
regulada en l’article 197 del Reglament orgànic municipal. 
Aquesta comissió va ser creada per acord del Ple de 
l’Ajuntament de 6 d’agost de 2015. La Comissió Informativa 
General va ser creada per acord de Ple de l’Ajuntament de 2 
de juliol de 2015 que determinava que actuaria també com a 
Comissió Especial de Comptes. La presa de possessió de dos 
nous membres electes obliga a modificar la composició de les 
comissions abans esmentades. Per tot això, l'Alcaldia 
Presidència proposa que s'adoptin els acords següents: 1. 
Adscriure a la comissió informativa permanent que actuarà 
també com a especial de comptes els membres electes següents:  
Comissió Informativa General. Presidenta nada: Marta Felip 
Torres. Vocals: Grup municipal de Convergència i Unió (CiU): 
1r Francesc Cruanyes Zafra. 2n Manuel Toro Coll. 3r Jordi 
Masquef Creus. 4t Dolors Pujol Matas. 5è Joaquim Felip 
Gayolà. 6è Núria Galimany Granés. Grup Municipal ERC-MES: 1r 
Agnès Lladó Saus. 2n Maria Perpinyà Fortunet. 3r Jordi Giró 
Ribas. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular, 
Poble Actiu (CUP-PA): 1r Natàlia Sànchez Dipp. 2n Lluís 
Armengol Subirós. 3r Antoni García Quesada. Grup Municipal 
Socialista: 1r Pere Casellas Borrell. 2n Alfonso Jesús 
Martínez Puig. 3r César Luis Barrenechea Montero. Grup 
Municipal del Partit Popular de Catalunya (PPC): 1r. Maria 
Àngels Olmedo Delestal. 2n Diego Borrego Torres. Grupo 
Municipal Ciutadans-Figueres (C's): 1r Héctor Amelló Montiu. 
2n Antonio Pérez Márquez. Grup municipal de Compromís 
d'Esquerres per Figueres: 1r Xavier Monfort Peligero. Sistema 
de votació: Un vot per cada membre. Competències: L’estudi, 
l’informe, la consulta i el dictamen previs dels assumptes 
que s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple de l’Ajuntament, 
de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació 
d’aquest, i d'aquells assumptes de la competència pròpia de 
la Junta de Govern Local i de l'Alcalde que li siguin 
sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquests, 
així com el seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de 
Govern Local i els regidors que tinguin delegacions, sense 
perjudici de les competències de control que corresponen al 
Ple, i les previstes a l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases del règim local, i a 
l'article 58 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 
de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril. 2. 
Mantenir l'adscripció a la Comissió especial de relació entre 
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el síndic municipal de greuges i l’Ajuntament de Figueres 
dels membres electes següents: Presidenta: Marta Felip 
Torres, alcaldessa presidenta. Vocals: a). Francesc Cruanyes 
Zafra, en representació del Grup Polític Municipal de 
Convergència i Unió. b). Agnès Lladó Saus, en representació 
del Grup Municipal ERC-MES. c) Natàlia Sànchez Dipp, en 
representació del Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat 
Popular, Poble Actiu (CUP-PA). d) Alfons Martínez Puig, en 
representació del Grup Municipal Socialista. e) Maria Àngels 
Olmedo Delestal, en representació del Grup Municipal del 
Partit Popular de Catalunya (PPC). f) Héctor Amelló Montiu, 
en representació del Grup Municipal Ciutadans-Figueres (C's). 
g) Xavier Monfort Peligero, en representació del Grup 
Municipal de Compromís d'Esquerres per Figueres. 3. Aplicar 
en les votacions de la comissió abans esmentada el sistema de 
vot ponderat, de tal manera que cada grup municipal tingui a 
la comissió el mateix nombre de vots que el de regidors 
integren el grup d’acord amb el següent: Grup Polític 
Municipal de Convergència i Unió, 7 vots; Grup Municipal ERC-
MES, 3 vots; Candidatura d'Unitat Popular, Poble Actiu (CUP-
PA), 3 vots; Grup Municipal Socialista, 3 vots; Grup 
Municipal del Partit Popular de Catalunya (PPC), 2 vots; Grup 
Municipal Ciutadans-Figueres (C's), 2 vots; Grup Municipal de 
Compromís d'Esquerres per Figueres, 1 vot. 4.  Autoritzar 
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 
----10. Ajuntament. Es nomenen representants de l'Ajuntament 
en òrgans col�legiats. La Presidència procedeix a la lectura 
del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

"En l’organització de l’Ajuntament de Figueres 
existeixen diversos comitès, consells, comissions, taules, 
grups, meses i similars i entitats de diversa naturalesa 
regits per òrgans col�legiats propis. Així mateix, 
l’Ajuntament forma part d’entitats en els òrgans de govern 
dels quals té representació. Procedeix nomenar els 
representants de l’Ajuntament en òrgans col�legiats propis i 
aliens. Són d’aplicació els acords i estatuts que regulen els 
òrgans i entitats de referència, l'article 38 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals que va ser aprovat pel Reial decret  2568/1986, de 28 
de novembre, i el Reglament Orgànic Municipal. La presa de 
possessió de nous membres electes i consideracions 
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d'oportunitat comporta que s'hagin de nomenar nous 
representants de l'Ajuntament en alguns dels òrgans referits. 
Per tot això, l'Alcaldia Presidència proposa que s'adoptin 
els acords següents: I. Nomenar representants de l’Ajuntament 
en els òrgans col�legiats propis de l’Ajuntament següents: 1. 
Comitè de Seguretat i Salut. Vocals: Jordi Masquef Creus. 
Dolors Pujol Matas. Pere Casellas Borrell. Antoni García 
Quesada. Agnès Lladó Saus. Maria Àngels Olmedo Delestal. 2.  
Consell Municipal de la Gent Gran de Figueres:  Presidenta: 
Marta Felip Torres, alcaldessa presidenta. Vicepresidenta: 
Dolors Pujol Matas, regidora responsable en l’àmbit de la 
gent gran. Vocals: Núria Galimany Granés,  en representació 
del Grup Polític Municipal de Convergència i Unió. Maria 
Perpinyà Fortunet, en representació del Grup Municipal ERC-
MES. Antoni García Quesada, en representació de la 
Candidatura d'Unitat Popular, Poble Actiu (CUP-PA). Pere 
Casellas Borrell, en representació del Grup Municipal 
Socialista. Maria Àngels Olmedo Delestal, en representació 
del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (PPC). 
Antonio Pérez Márquez, en representació del Grupo Municipal 
Ciutadans-Figueres (C's). Xavier Monfort Peligero, en 
representació del Grup Municipal de Compromís d'Esquerres per 
Figueres. 3. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al 
Desenvolupament. Vocals: Núria Galimany Granés, en 
representació del Grup Polític Municipal de Convergència i 
Unió. Agnès Lladó Saus, en representació del Grup Municipal 
ERC-MES. Lluís Armengol Subirós, en representació del 
Candidatura d'Unitat Popular, Poble Actiu (CUP-PA). Alfons 
Martínez Puig, en representació del Grup Municipal 
Socialista. Maria Àngels Olmedo Delestal, en representació 
del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (PPC). 
Héctor Amelló Montiu, en representació del Grup Municipal 
Ciutadans-Figueres (C's). Xavier Monfort Peligero, en 
representació del Grup Municipal de Compromís d'Esquerres per 
Figueres. 4. Consell Escolar Municipal - Consell d'Educació 
de la Ciutat de Figueres. Vocals: Núria Galimany Granés, 
regidora. Francesc Cruanyes Zafra, regidor. Maria Perpinyà 
Fortunet, regidora. Antoni García Quesada, regidora. Alfons 
Martínez Puig, regidor. Maria Àngels Olmedo Delestal, 
regidora. Antonio Pérez Márquez, regidor. Xavier Monfort 
Peligero, regidor. 5. Taula per analitzar la problemàtica que 
afecta els infants i joves del municipi amb risc d’exclusió 
social. Presidenta: Marta Felip Torres. Vocals: Núria 
Galimany Granés. Pere Casellas Borrell. 6. Taula per tractar 
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l’absentisme escolar a Figueres. Vocal: Núria Galimany 
Granés.7. Comissió consultiva i participativa per a l'anàlisi 
del model de l'Embarraca't les persones següents: Presidenta: 
Núria Galimany Granés. Vocals: Youssef Gharj El Bouazzati, en 
representació del Grup Polític Municipal de Convergència i 
Unió. Carles Vilaseca Martos, en representació del Grup 
Municipal ERC-MES. Vicenç Sánchez Bayón, en representació del 
Grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular, Poble Actiu 
(CUP-PA). Alfons Martínez Puig, en representació del Grup 
Municipal Socialista. Enrique Rodríguez Zamudio, en 
representació Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
(PPC). Cristian Belmonte Miras, en representació del Grup 
Municipal Ciutadans-Figueres (C's). Alex Font Ayats, en 
representació del Grup Municipal de Compromís d'Esquerres per 
Figueres. II. Nomenar representants de l’Ajuntament  als 
òrgans col�legiats aliens a la corporació següents: 1. 
Comissió d’escolarització. Vocal:  Núria Galimany Granés. 2. 
Consell Escolar de Centre: Escola Amistat-Comunitat 
d’Aprenentatge: Joaquim Felip Gayolà. Escola Anicet de Pagès 
i de Puig: Núria Galimany Granés. Escola Parc de les Aigües: 
Alfons Martínez Puig. Escola Joaquim Cusí i Fortunet: 
Francesc Cruanyes Zafra. Escola Maria Àngels Anglada: Manel 
Toro Coll. Escola Josep Pallach: Núria Galimany Granés. 
Escola Josep Pous i Pagès: Jordi Masquef Creus. Escola Sant 
Pau: Dolors Pujol Matas. Escola Salvador Dalí: Joaquim Felip 
Gayolà. Escola Carme Guasch i Darné: Jordi Masquef Creus. 
Institut Alexandre Deulofeu:  Núria Galimany Granés. Institut 
Cendrassos: César Luis Barrenechea Montero. Institut Narcís 
Monturiol: Alfons Martínez Puig. Institut Olivar Gran: Pere 
Casellas Borrell. Institut Ramon Muntaner: Francesc Cruanyes 
Zafra. Llar d’Infants Els Pins: Joaquim Felip Gayolà. Llar 
d’Infants Bon Pastor:  Núria Galimany Granés. Llar d’Infants 
Xuclamel: César Luis Barrenechea Montero. Llar d’Infants 
Lilaina: Francesc Cruanyes Zafra. Col�legi privat concertat 
Cor de Maria: Manuel Toro Coll. Col�legi privat concertat 
Escolapies-Figueres: Dolors Pujol Matas. Col�legi privat 
concertat La Salle Figueres: Jordi Masquef Creus. Centre de 
Formació d’Adults Maria Verdaguer: Núria Galimany Granés. 
Escola Oficial d’Idiomes: Alfons Martínez Puig. Centre de 
Formació d’Adults Tramuntana. Centre Penitenciari de 
Figueres: César Luis Barrenechea Montero. 3. Jove Orquestra 
de Figueres. Vocals: Núria Galimany Granés . Alfons Martínez 
Puig. 4. Patronat de la Fundació privada Clerch i Nicolau. 
Presidenta: Marta Felip Torres, alcaldessa presidenta. 
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Vocals: Núria Galimany Granés. Alfons Martínez Puig. Maria 
Perpinyà Fortunet. Natàlia Sànchez Dipp. 5. Pla Educatiu 
d’Entorn. Presidenta: Marta Felip Torres. Vocals: Núria 
Galimany Granés, en representació del Grup Polític Municipal 
de Convergència i Unió. Mireia Guerrero Casero, en 
representació del Grup Municipal Socialista. Maria Perpinyà 
Fortunet, en representació del Grup Municipal ERC-MES. Antoni 
García Quesada, en representació del grup de la Candidatura 
d'Unitat Popular, Poble Actiu (CUP-PA). Enrique Rodríguez 
Zamudio, en representació del Grup Municipal del Partit 
Popular de Catalunya (PPC). Héctor Amelló Montiu, en 
representació del Grup Municipal Ciutadans-Figueres (C's). 
Angel Rodríguez Lozano, en representació del Grup Municipal 
de Compromís d'Esquerres per Figueres. 6. Sumar, empresa 
d’acció social, SLU. Vocal: Pere Casellas Borrell. 7. Càtedra 
de Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romà. Vocal: Núria 
Galimany Granés. III. Autoritzar l'Alcaldia Presidència 
perquè realitzi els actes i gestions que calguin per a 
l'execució dels acords anteriors." 
 
----11. Pressupostos: S'aprova inicialment un expedient de 
suplements de crèdit per transferència de crèdit entre 
partides pressupostàries. El senyor Masquef Creus procedeix a 
la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

"Les bases d'execució del Pressupost, el Reial Decret 
500/1990 i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, estableixen que la tramitació dels 
expedients de suplements de crèdit que afectin diferents 
capítols serà competència del Ple. Atès que s’ha de dotar de 
consignació pressupostària suficient per atendre les despeses 
necessàries pel normal funcionament dels serveis municipals 
per transferència de crèdit entre partides pressupostàries es 
proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels acords següents: 
1. Aprovar inicialment l’expedient de suplements de crèdit i 
de crèdits extraordinaris per transferència de crèdit entre 
partides pressupostàries, de conformitat amb el que es preveu 
a les bases d’execució del pressupost, els articles 34 a 51 
del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril i l’article 177 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, segons el següent detall: 
ALTES PARTIDES: 
16.304.17000.22706   ESTUDIS PRESTACIÓ SERVEIS URBANS         10.800,00 € 
16.203.34100.48002   CONVENI MITJA MARATÓ                     20.000,00 € 
16.201.33400.226093  MOSTRA D’ART, PENSAMENT I CULTURA  
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                     CONTEMPORÀNIA                            20.000,00 € 
16.206.92400.63300   INVERSIONS CENTRES SOCIALS I CÍVICS       9.000,00 € 
16.206.92400.63600   EQUIPS PROC. INFORMACIÓ CENTRES  
                     SOCIALS I CÍVICS                          9.000,00 € 
16.206.92400.48003   DINAMITZACIÓ CENTRES SOCIALS              3.750,00 € 
BAIXES PARTIDES: 
16.304.16500.227012  SENYALITZACIÓ, CONSERVACIÓ I MUN- 
                     TATGE PUNTS DE LLUMS                     10.800,00 € 
16.203.34100.226096  MITJA MARATÓ DE FIGUERES                 20.000,00 € 
16.201.33400.48010   MOSTRA D’ART, PENSAMENT I CULTURA 
                     CONTEMPORÀNIA                            20.000,00 € 
16.206.92400.226990  ACTIVITATS CENTRES CÍVICS                10.000,00 € 
16.206.23100.226992  MANTENIMENT CENTRES SOCIALS               6.000,00 € 
16.401.43110.48000   FIRA DIZAINA ART MARKET                   2.000,00 € 
16.101.91200.226011  DESPESES INSTITUCIONALS I REPRE- 
                     SENTACIÓ TINENÇA D’ALCALDIA               1.750,00 € 
16.206.92400.226992  DINAMITZACIÓ ASSOCIACIONS DE VEÏNS        2.000,00 € 

2. Exposar al públic l'expedient de modificacions 
pressupostàries de conformitat amb el que preveu l'article 
177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 3. Facultar 
l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l'execució dels acords anteriors." 
 
----12. Informàtica: S'aprova l'expedient de contractació del 
subministrament mitjançant arrendament dels equips de 
comunicació de la xarxa Rescat. El senyor Masquef Creus 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 

"Vist que el 3 de desembre proper finalitza el contracte 
de subministrament mitjançant arrendament dels equips de 
comunicació de la xarxa Rescat i vist que ja no hi ha 
possibilitat de pròrroga; vist l’informe de l’Inspector en 
Cap de la Guàrdia Urbana de data 29 de març de 2016.  Vist el 
que disposa l’article 9 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per RDLeg 3/2011, de 14 
de novembre, la Comissió Informativa General proposa al Ple 
de l’Ajuntament de Figueres l’adopció dels següents acords: 
1er.- Aprovar l’expedient de contractació del subministrament 
mitjançant arrendament dels equips de comunicació de la xarxa 
Rescat. 2on.- Determinar que la licitació es dugui a terme 
mitjançant procediment ordinari i obert amb diversos criteris 
d’adjudicació. 3er.- Aprovar el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 
Tècniques del contracte administratiu de subministrament 
mitjançant arrendament dels equips de comunicació de la xarxa 
Rescat. 4rt.- Aprovar la despesa com a despesa plurianual, 
amb les anualitats següents: -Anualitat 2016: 1.233,61 €. -
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Anualitat 2017: 18.004,80 €. -Anualitat 2018: 18.004,80 €. -
Anualitat 2019: 18.004,80 €. -Anualitat 2020: 18.004,80 €. -
Anualitat 2021: 18.004,80 €. -Anualitat 2022: 16.623,61 €. 
5è.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els 
actes i gestions que calguin per a l'execució dels acords 
anteriors." 
 
----13. Aportacions i subvencions: Se sol�licita a l'Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura 
de la Generalitat prendre part en la convocatòria de 
subvencions per les programacions estables d'activitats 
culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts 
visuals. El senyor Martínez Puig procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 

"Vist l'informe del coordinador del Servei de Cultura de 
l'Ajuntament de Figueres, on exposa que el Museu de l’Empordà 
de l’Ajuntament de Figueres té un programa d’activitats 
professionals en l’àmbit de les arts visuals molt ampli que 
inclou les exposicions obertes produïdes des del museu a la 
sala oberta i a la Casa Empordà, amb despeses de 
comissariats, producció, comunicació i promoció, serveis 
educatius, edició de catàlegs, assegurances i drets de 
propietat intel�lectual, que arriben als 127.000 euros 
anuals. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) 
del Departament de Cultura de la Generalitat va convocar, 
mitjançant la resolució CLT/896/2016 de 23 de març, les bases 
específiques que regeixen la concessió de subvencions en 
l’àmbit de les arts. El programa d’activitats elaborat des 
del museu de l’Empordà de l’Ajuntament de Figueres per l’any 
2016 permet acollir-se a aquesta convocatòria, en l’apartat 
número 1 de programacions estables d’activitats culturals de 
caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals, 
sol�licitant 60.000 euros ja que els aspectes subvencionables 
coincideixen plenament amb el programa. En base als 
antecedents exposats, la Comissió Informativa General proposa 
al Ple que adopti els acords següents: 1r.-Sol�licitar a  
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del 
Departament de Cultura de la Generalitat prendre part en la 
convocatòria de subvencions per les programacions estables 
d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de 
les arts visuals, segons resolució CLT/896/2016 de 23 de 
març, i concretament amb la sol�licitud de subvenció de 
60.000 euros pel programa de projectes culturals i 
exposicions del museu de l’Empordà de Figueres de l’any 2016. 
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2n.- Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució de l'acord 
anterior." 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que hi donaran suport; que ja s'havia aprovat la fitxa de la 
plaça del director del museu que era com un tema urgent; que 
es va dir a la mesa de negociació, però que veu que encara no 
ha passat; que no sap si passarà per al proper Ple i que 
pregunta que com està el tema. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef 
Creus que diu que això no ha passat; que havia de passar en 
aquest Ple; que la senyora Olmedo i el senyor Giró eren 
presents a la mesa quan es va parlar que havien de passar 
alguns assumptes entre els quals hi havia el de la tècnica 
mitja del museu i el tema del director del museu; que no ho 
han portat perquè s'havien compromès a que no portarien res 
al Ple fins que no estiguessin redactades i firmades les 
actes de cadascuna de les meses; que recorda que el mes 
passat van fer aquell acte de fe; que van quedar entre tots 
que primer firmarien les actes i després ho portarien al Ple; 
que la Mesa es va fer fa deu o dotze dies; que està acabant 
de redactar i que intentaran portar-ho al Ple del 2 de juny. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
 
----14. Aportacions i subvencions: Se sol�licita a la 
Diputació de Girona prendre part en la convocatòria per a la 
subvenció del 75% del pressupost inicial del cost de 
l'avantprojecte de renovació museogràfica del Museu de 
l'Empordà. El senyor Martínez Puig procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 

"El Museu de l’Empordà de l’Ajuntament de Figueres té 
entre els seus objectius millorar i renovar els aspectes 
museogràfics mitjançant un seguit d’actuacions a les façanes, 
a la planta baixa i a la planta baixa i a la planta soterrani 
del museu. La Diputació de Girona va aprovar les bases 
específiques pel procés de selecció i d’execució de projectes 
dels ajuntaments a presentar a la convocatòria del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat pels eixos 4 i 6 del programa 
europeu FEDER. A l’expedient consta l'informe del Cap del 
Servei de Cultura en què exposa que el museu de l’Empordà ha 
encarregat un avantprojecte de renovació museogràfica que 
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permeti fes més visible la col�lecció i atraure més visitants 
mitjançant un seguit d’actuacions a les façanes, a la planta 
baixa i a la planta soterrani de l’edifici del museu. Aquest 
avantprojecte té un primer càlcul pressupostari inicial de 
370.000 euros. I es fa la sol�licitud de subvenció pel 75 % 
de l’actuació, 50 % a càrrec del programa FEDER i el 25 % a 
càrrec de la Diputació de Girona. Aquest avantprojecte 
s’adequa a l’eix 6.2a de la convocatòria de renovació de les 
museografies dels equipaments de la Xarxa Territorial de 
Museus de les comarques de Girona que permetin la 
valorització del patrimoni cultural. En base als antecedents 
exposats; la Comissió Informativa General proposa  al Ple de 
l'Ajuntament  l'adopció dels acords següents: 1r.-Sol�licitar 
a la Diputació de Girona prendre part en la convocatòria per 
a la subvenció del 75 % del pressupost inicial del cost de 
l’avantprojecte de renovació museogràfica del Museu de 
l’Empordà a la convocatòria del programa FEDER articulada per 
la Diputació de Girona mitjançant les Bases específiques i la 
convocatòria publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona número 55 de 21 de març de 2016.  2n.- Autoritzar 
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució de l'acord anterior."  
Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Martínez Puig 
que diu que es tracta d'una sol�licitud de subvenció per una 
renovació/actualització museogràfica del Museu de l'Empordà 
per un valor total de 370.000 euros dels quals l'Ajuntament 
de Figueres hauria de comprometre's amb 92.500 en un termini 
que va de 2016 a 2020; que aquest projecte es pot realitzar 
en fases; que, en cap cas, compromet les finances municipals; 
que permetrà fer una renovació pràcticament integral del 
Museu; que quan diu renovació vol dir renovació museogràfica, 
no d'obres, sinó de millora en tot el que són els aspectes 
d'accessibilitat donant més visibilitat a l'entrada del 
carrer Enginyers; que també es recuperarà la sala de 
l'auditori Narcís Sala que amb una obra d'anivellament del 
terra permetrà convertir-ho en una sala polivalent per no 
només fer-hi conferències, exposicions o projeccions com s'ha 
anat fent, sinó també com a sala d'exposicions; que també 
permetrà fer plafonatge de tots els pisos per poder millorar 
la qualitat de les exposicions i la renovació i 
modernització; que aquest projecte també permet reformar 
parts internes del Museu; que amb això es millorarien espais 
d'emmagatzematge i de serveis; que el total són 370.000 euros 
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i que es millora l'espai expositiu de 134 m2 a prop de 360 
amb aquesta acció a l'auditori Narcís Sala. 

Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que   
Ciutadans van a dar apoyo; que les parece una buena 
oportunidad para museizar el espacio, pero que lo que pasa es 
que les preocupa el hecho que aún no se haya creado la plaza 
de director del museo porque les hubiera gustado que hubiese 
participado en el proyecto; que creen que tiene que haber un 
proyecto a largo plazo en el museo; que  ven que es una buena 
oportunidad, pero que les hubiese gustado que hubiese sido el 
director del museo el que hubiese podido participar en ese 
momento y que van a dar apoyo, pero que les hubiera gustado 
que hubiese sido así. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que ha de parlar en el mateix que Ciutadans; que 
ja va comentar en Comissió Informativa la necessitat de 
vincular tota aquesta transformació del Museu de l'Empordà a 
un projecte museístic dirigit en un futur per un director o 
directora; que ha d'insistir en la importància d'això; que 
sap que la regidoria ho té en compte i que cal que les dues 
coses vagin de la mà per no tenir després situacions en les 
que no hi ha hagut una planificació conjunta dels dos 
nivells. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Martínez Puig 
que diu que dóna les gràcies per les intervencions; que estan 
treballant per poder accelerar el tema del director; que 
aquest projecte es pot realitzar per fases; que és un 
projecte que és adaptable; que estan davant d'un 
avantprojecte que no només espera que el concedeixin, sinó 
que espera que abans es pugui tenir el director; que espera 
que a mida que es vagi fent el projecte hi pugui haver la 
persona que se n'encarregui; que pugui donar directrius de 
com realitzar el que és el projecte executiu i que està 
d'acord amb el que s'ha dit. 

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

 
----15. Urbanisme: S'aprova provisionalment el Pla especial 
urbanístic i integral de millora urbana per a la concreció de 
la titularitat, tipus i ordenació de l'equipament del carrer 
dels Fossos, 17. La Presidència procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 
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"La Junta de Govern Local en sessió de 7 de setembre de 
2015 va aprovar inicialment el Pla especial urbanístic 
denominat “Pla especial urbanístic i integral i de millora 
urbana per a la concreció de la titularitat, tipus i 
ordenació de l’equipament del carrer dels Fossos, 17”, 
d’iniciativa privada i una vegada exposat al públic 
l’expedient, no s’han plantejat al�legacions. Amb l’aprovació 
inicial del pla, l’Ajuntament sol�licita l’emissió dels 
informes sectorials per a la tramitació del planejament 
urbanístic als organismes o ens competents en les matèries de 
mobilitat, turisme, patrimoni arquitectònic i arqueològic; 
protecció civil; ensenyament. I, es reben els informes, de 
Turisme en sentit favorable (escrit registrat d’entrada a 
l’Ajuntament amb el núm. 19468 del dia 21 de setembre) de 
Patrimoni en sentit favorable (escrit registrat d’entrada amb 
el núm. 23082 del 13 de novembre), d’Ensenyament, en sentit 
favorable, (escrit registrat d’entrada amb el núm. 1288  del 
dia 22 de gener de 2016). En data del 22 d’octubre de 2015 
(registrat d’entrada núm. 21570) l’informe de Protecció Civil 
demana que es complementi l’expedient amb un informe a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, que l’emet en sentit favorable 
amb l’escrit registrat d’entrada amb el núm. 1287 del dia 22 
de gener de 2016. Mitjançant escrit registrat d’entrada amb 
el núm. 7133 del dia 6 d’abril d’enguany, el Srs. Esteve i 
Robert Terradas Muntanyola aporten el Pla especial que 
incorpora esmenes plantejades per l’ajuntament amb motiu de 
l’aprovació inicial del pla. Atesos els informes tècnic i 
jurídic municipals i atès  el que disposa el Text refós de la 
Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i amb 
les modificacions de la l’article 76 de la Llei 3/2015, de 
l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives (DOGC 13-3-2015). Atès el que disposa el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei d'urbanisme, així com la legislació 
estatal continguda al Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 
de juny, pel qual s’aprova el text refós de la llei de sòl i 
modificat per l’article 25 del Reial Decret Legislatiu 
8/2011, (BOE 7 juliol 2011), i modificat per la Llei 8/2013, 
de 25 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovacions 
urbanes (BOE 27-6-2013) i d’acord amb la legislació sectorial 
aplicable, la Comissió informativa general proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar 
provisionalment el Pla especial urbanístic i integral i de 



 32  

millora urbana per a la concreció de la titularitat, tipus i 
ordenació de l’equipament del carrer dels Fossos, 17”, 
d’iniciativa particular, adjunt, registrat d’entrada amb el 
núm. 7133 del dia 6 d’abril d’enguany, i redactat pels 
arquitectes Srs. Esteve i Robert Terradas Muntanyola, en 
representació del promotor, la Xarxa de Centres i Obres 
Educatives dels Germans de les Escoles Cristianes de la 
Salle. 2n.- El document annex 3 que s’acompanya amb el Pla 
especial relatiu a la llicència ambiental si bé té caràcter 
informatiu, no resulta normatiu ni vinculant. 3r.- Donar 
trasllat del pla especial i d’una còpia de l’expedient 
administratiu i sol�licitar de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona l’aprovació definitiva d’aquest pla 
especial. 4rt.- Facultar l’alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució d’aquest acord." 

Seguidament, intervé el senyor Giró Ribas que diu que 
han estudiat l'expedient; que consideren que els usos 
educatius es mantenen amb aquest alberg; que consideren que 
és important que la ciutat de Figueres disposi d'un alberg, 
malgrat que en aquest cas sigui una iniciativa privada, 
perquè fa temps que n'havien tingut, però que s'havia perdut 
aquest ús; que consideren que amb la inclusió d'aquest alberg 
a la ciutat de Figueres, que serà gestionat per la Xarxa 
d'Albergs La Salle, s'omple un buit que tenien a l'hora 
d'acollir diferent tipologia de viatgers, d'estudiants o de 
gent que vol estar a la ciutat i que en molts casos vénen amb 
transport públic o amb una manera de viatjar que és diferent 
a la que ja hi ha a Figueres per acollir-los a hotels o 
establiments d'un altre caire; que el seu vot serà favorable 
i que això també hauria de servir per ordenar la mobilitat en 
aquell sector de la ciutat de Figueres. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
 
----16. Obres municipals: S'aprova definitivament el projecte 
d'obra municipal ordinària denominat "Projecte d'adequació 
d'un camí verd per a vianants i bicicletes en un tram del 
Camí Vell de Vilatenim" i s'aprova inicialment com a projecte 
d'obra municipal ordinària de millora l'annex de l'enllumenat 
d'aquest tram viari. La Presidència procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 
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"La Junta de Govern Local, en sessió del 14 de desembre 
de 2015 va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal 
ordinària denominat Projecte d’adequació d’un camí verd per a 
vianants i bicicletes en un tram del Camí Vell de Vilatenim. 
L’import d’execució per contracte és de 79.878,45 € que 
inclou l’IVA. El projecte té per finalitat eixamplar un tram 
de l’actual Camí Vell de Vilatenim, per al pas de vianants i 
bicicletes, en una llargada d’uns 227 metres. El projecte 
conté la descripció i la identificació detallada dels béns i 
drets i quina ocupació i expropiació resulta imprescindible 
per a l’execució d’aquestes obres i assolir la finalitat 
pretesa amb el projecte. D’acord amb l’anterior la memòria 
del projecte incorpora un esborrany de conveni amb la 
propietat, per assolir el mutu acord, amb una valoració del 
preu de l’expropiació que es fixa en l’import total de 4.767 
€, essent la superfície total a expropiar de 1.135 m2. 
L’expedient s’ha exposat al públic sense que s’hagin 
plantejat al�legacions. Pel que fa als informes demanats a 
les companyies de serveis que podrien veure’s afectats pel 
projecte, s’han rebut els següents informes: per escrit 
registrat d’entrada amb el núm. 2005 del dia 16 de febrer de 
2016 per part de Fisersa Ecoserveis i del dia 3 de febrer 
d’enguany, per part de Fisersa de Serveis SA.  L’informe dels 
serveis tècnics municipals de 4 de maig d’enguany considera 
que el projecte resulta complet, sense perjudici 
d’incorporar-hi un annex de l'enllumenat, que pot ser 
executat amb independència del projecte de pavimentació. El 
dia 13 d’abril d’enguany, s’ha signat entre l’alcaldia i la 
propietat el document de conveni o mutu acord en 
l’expropiació dels terrenys, i que figura incorporat a 
l’expedient. Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient, 
la Comissió Informativa General proposa a l’Ajuntament Ple 
que adopti els acords següents: 1r.- Aprovar l’acta de mutu 
acord en l’expedient d’expropiació dels béns i drets afectats 
per aquest projecte, per a l’ampliació d’un tram de l’antic 
camí de Vilatenim, amb un tram de 227 metres lineals per a un 
carril bici, amb una superfície de 1.135 m2, essent l’import 
del just preu de 4.767 €. 2n.- Aprovar definitivament el 
projecte d’obra municipal ordinària denominat Projecte 
d’adequació d’un camí verd per a vianants i bicicletes en un 
tram del Camí Vell de Vilatenim, amb un import de 79.878,45€. 
3r.-  Aprovar inicialment com a projecte d’obra municipal 
ordinària de millora l’Annex de l'enllumenat d’aquest tram 
viari, amb un un import d’execució per contracte de 
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21.928,98€, que inclou l’IVA. 4rt.- Exposar al públic  
l’anterior i per al cas que no es plantegin al�legacions ni 
objeccions per part de les companyies de serveis es faculta 
expressament l’alcaldia presidència per a l’aprovació 
definitiva d’aquest annex de l’enllumenat. 5è.- Facultar 
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l’execució dels acords anteriors." 

Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que estan contents que s'aprovi aquest projecte; que esperen 
que sigui l'inici, juntament amb alguna iniciativa més com  
pintar als semàfors les zones d'aturada i d'avançada per a 
bicicletes, i d'algun projecte més que hi ha pendent perquè a 
Figueres puguin disposar d'alguna xarxa, encara que sigui 
minsa, de carrils bici i zones habilitades per a bicicletes; 
que creuen que és un transport que convé molt a la ciutat i 
que anima a seguir en aquesta línia. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que ja van comentar aquest punt a la Comissió 
Informativa; que donaran total suport en aquest projecte, 
però que vol recordar que cal dignificar i adequar tot el que 
és la connexió entre la ciutat, la Marca de l'Ham, i 
Vilatenim; que aquest projecte només contempla la segona 
part; que ja es va manifestar que hi ha un projecte també de 
millora de les voreres o de posar voreres des de l'escola de 
la Marca de l'Ham i el Centre Cívic cap al pont que creua cap 
al Monturiol; que vol tornar a posar de manifest la 
necessitat de solucionar o de pensar alguna via escolar o una 
via més segura que la que tenen ara mateix per als alumnes 
del Monturiol que viuen a la Marca de l'Ham i que van a peu 
cada dia a classe; que el que es veu normalment és que a les 
hores d'entrar i sortir és un munt de nanos creuant el pont 
com poden, ja que no hi ha la possibilitat d'haver-hi passos 
de zebra ni en una banda ni l'altra ni semàfors ni res; que 
caldria pensar una solució i una adequació viària a aquesta 
situació especialment pel que fa a les voreres de la zona; 
que esperen que s'integri tot plegat i que la connexió acabi 
essent real, ja que amb aquest projecte tampoc ho acaba 
essent del tot. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
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---- A continuació, a les vint hores i cinc minuts,  
prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta de la 
sessió el senyor Masquef Creus. 
 
----17. Obres municipals: S'aprova definitivament el projecte 
de l'obra municipal ordinària denominat "Projecte de local 
social a l'estadi municipal de Vilatenim". El senyor 
Barrenechea Montero procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

"La Junta de Govern Municipal, en sessió de 9 de 
novembre de 2015 va aprovar inicialment el projecte de local 
social a l’estadi municipal de Vilatenim. A la fase 
d’exposició pública del projecte es presenta un escrit 
d’al�legacions, per part del Sr. Carles Mallart, amb l’escrit 
registrat d’entrada núm. 23815 del dia 25 de novembre. 
Igualment l’expedient incorpora els informes rebuts de les 
companyies de serveis Fisersa Ecoserveis, SA i de Figueres de 
Serveis, SA. I, l’informe de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’incendis i salvaments, rebut amb 
l’escrit registrat d’entrada núm. 871 del dia 18 de gener 
d’enguany. L’arquitecte municipal Sr. Jordi Ricart Solé emet 
l’informe tècnic, de 22 de gener d’enguany. L’Ajuntament ple 
en sessió de 4 de febrer d’enguany l’Ajuntament Ple va 
acordar no aprovar definitivament aquest projecte. Es proposa 
la seva aprovació atenent al fet que, d’acord amb el mateix 
projecte previst per a la seva execució per fases, essent la 
primera fase la de la construcció del local, essent 
susceptible de ser utilitzada sense necessitat d’executar la 
segona, referida a les instal�lacions. La primera fase té un  
import de 110.785,43 € per a la que es disposa de consignació 
al pressupost d’enguany. En canvi, la segona fase, per import 
de 21.997,54 €, referida a les instal�lacions, no es preveu 
d’executar enguany. D’acord amb l’informe tècnic esmentat. 
“(...) En aquest cas, està justificada la divisió en dues 
fases del projecte atès que la fase II és complement no 
indispensable per l’ús de la fase I, que pot entrar en servei 
sense necessitat d’executar la fase II. Cadascuna de les 
fases disposa del seu desglossat del pressupost. El projecte 
també estima l’al�legació d’incorporar l’escala d’accés al 
nou local sol�licitada per l’entitat, de manera que s’han 
ajustat algunes qualitats no substancials per poder mantenir 
el pressupost del projecte aprovat inicialment (fase I en 
aquest document). Les necessitats d’aparcament de 
l’equipament i les instal�lacions d’aigua calenta sanitària 
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s’emmarquen en la llicència d’activitat del global de 
l’edifici que s’està tramitant en paral�lel al present 
projecte. (...)” Atès el que preveu el Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals i atès l’establert al Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; la llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, i atès el que disposa la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, la Comissió informativa general proposa 
que el Ple de l’Ajuntament adopti els acords següents: 1r.- 
Estimar les al�legacions plantejades amb l’escrit registrat 
d’entrada núm. 23815 del dia 25 de novembre d’acord amb el 
que s’assenyala a l’informe tècnic transcrit. 2n.- Aprovar 
definitivament el projecte de l’obra municipal ordinària 
denominat Projecte de local social a l’estadi municipal de 
Vilatenim, adjunt, i que incorpora les modificacions 
descrites a l’informe tècnic. El projecte es desglossa en 
dues fases, la primera per import de 110.785,43 € que inclou 
l’IVA, es refereix a la construcció d’un local destinat al 
cobriment d’una part de la grada, a mode de mirador. I, la 
segona fase, per import de 21.997,54 € per adequar-lo com a 
sala o espai de formació i reunió. 3r.- Executar únicament la 
primera fase del projecte, d’acord amb la previsió continguda 
al pressupost municipal d’enguany i postposar l’execució de 
la segona fase, condicionada a la dotació de la consignació 
pressupostària corresponent. 4rt.- Publicar l’acord 
d’aprovació definitiva corresponent així com publicar el 
contingut íntegre del projecte al web municipal, d’acord amb 
el que disposa l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.  5è.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució 
dels acords anteriors." Prossegueix amb el torn de paraula el 
senyor Barrenechea Montero que diu que como todos saben en el 
Pleno del día 4 de febrero no se llegó a aprobar esta 
propuesta porque había un aumento de casi 22.000 euros al 
importe inicial; que a raíz de entonces la Unió Esportiva de 
Figueres, con su presidente al frente, ha mantenido 
diferentes reuniones con todos los grupos políticos; que la 
última que han tenido ha sido la semana pasada en este salón 
de plenos, con la Alcaldesa y también con el presidente de la 
Unió Esportiva Figueres; que las conclusiones a las que han 
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llegado han sido las que están aquí escritas, es decir, hacer 
la obra del local social del Estadio Municipal de Vilatenim 
en dos fases; que la primera parte será cargo del 
ayuntamiento por 110.785,43 euros y la segunda parte por 
21.997,54 euros a cargo exclusivamente de la Unió Esportiva 
Figueres con el compromiso del presidente de buscar 
financiación para llevarlo a cabo; que si se fijan en el 
punto 3 final dice: "Ejecutar la primera fase del proyecto 
únicamente a cargo de los presupuestos municipales y que el 
Ayuntamiento no se hará en ningún caso cargo de la segunda 
fase"  y que les entidades deportivas, previa solicitud, 
podrán tener acceso a este local, al tratarse de un 
equipamiento municipal. 
 Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que primer de tot vol demanar disculpes a la Junta Directiva 
del Figueres per no haver pogut assistir a la reunió que hi 
va haver a l'Ajuntament; que fer obres o solucionar temes 
necessaris en equipaments municipals no és dolent; que creu 
que al final pot ser una obra que es podria qualificar de 
necessària, però que creu que s'ha de tenir en compte quines 
són les prioritats; que, quan van discutir aquest tema en el 
mes de febrer, el seu vot negatiu no va ser tant per si 
l'obra era 20.000 o 22.000 euros més cara del que havia estat 
pressupostada al principi, sinó perquè no creia que aquesta 
fos una obra prioritària; que s'alegra que s'hagi pogut 
parlar i que hi hagi més informació sobre aquest tema, però 
que el seu vot continuarà essent un vot negatiu, no tant pel 
fet de l'obra en sí, ja que la podria considerar una obra 
necessària, sinó per temes de prioritat; que no creu que 
sigui una obra prioritària i que, per tant, no hi donarà 
suport; que s'ha arribat a plantejar abstenir-se pel fet que 
és un equipament municipal i que és una obra que pot tenir el 
seu sentit, però que al final creu que una abstenció és un 
vot una mica estrany en una cosa d'aquestes perquè s'hi està 
d'acord o no s'hi està d'acord; que el seu grup municipal 
creu que en aquests moments no és l'obra que toca o no és una 
obra prioritària; que trobava una mica estrany fer una 
abstenció en aquest punt i que, per tant, el seu vot 
continuarà essent un vot negatiu. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que necessitaria un aclariment abans de fer 
l'explicació del sentit del seu vot perquè hi ha hagut un mal 
entès o bé que no ho entén; que en el dictamen que ha llegit 
el regidor i, de fet, el dictamen que se'ls va fer arribar de 



 38  

forma digital a la Comissió Informativa diu literalment el 
que ha comentat que és “executar la primera fase del projecte 
d'acord amb la previsió continguda al pressupost municipal 
d'enguany. L'Ajuntament no es farà càrrec de la segona fase”; 
que aquest és l'acord de consens al qual es va arribar a la 
reunió, però que el dictamen que van signar a la Comissió 
Informativa i, per tant, és el que estan aprovant ara diu 
”executar únicament la primera fase del projecte d'acord amb 
la previsió continguda al pressupost municipal d'enguany i 
postposar l'execució de la segona fase condicionada a la 
dotació de la consignació pressupostària corresponent”; que 
demana que s'aclareixi quin és el dictamen que estan aprovant 
perquè si és el de la Comissió Informativa el seu vot serà en 
un sentit, però que si és l'altre el seu vot serà un altre; 
que demana aquest aclariment i que després farà el 
posicionament.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
dictamen de la Comissió Informativa que se sotmet avui a al 
votació hauria de correspondre amb el que van aprovar dilluns 
i que ara ho desconeix. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que el que es va aprovar a la Comissió 
Informativa i que està signat és l'equivocat. 
 Seguidament, intervé el senyor Armengol Subirós que diu 
que van rebre informàticament un dictamen, però que en la 
Comissió Informativa en van signar un altre. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que se ha firmado un dictamen que no es el que 
se leyó en la Comisión.  
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que s'ha firmat un dictamen que diu que es 
finança la totalitat del projecte en dues fases. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que s'hauria d'aclarir que la segona fase 
no serà finançada per l'Ajuntament. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que sí i que això és el que ha llegit en 
César Barrenechea. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que aquest no és el document que està 
passant a votació i que potser caldria fer una esmena. 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que a la Comissió Informativa el senyor Ciurana els va enviar 
el document que s'ha llegit que diu que l'Ajuntament no es 
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faria càrrec i que ella ho va signar, però que no ho va mirar 
perquè es pensava que era aquest. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que entén que no era el mateix dictamen 
el que es va enviar que el que es va signar. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Barrenechea 
Montero que diu que el dia de la Comisión leyó ese. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que para firmar había otro; que es de 
lo que se han dado cuenta ahora y que se leyó uno, pero que 
para firmar estaba el otro. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que pregunta al secretari que si hi ha una possibilitat de 
fer una esmena en el sentit literal del que deia el dictamen 
que van passar i que pregunta que si es pot fer una esmena de 
veu per aprovar aquest. 
 A continuació, fa ús de la paraula el secretari general 
de la corporació que diu que sí que es pot fer una esmena. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Barrenechea 
Montero que diu que el punt número 3 hauria de dir 
l'expressió següent "Executar la primera fase del projecte, 
d’acord amb la previsió continguda al pressupost municipal 
d’enguany. L'Ajuntament no es farà càrrec de la segona fase". 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el secretari 
general de la corporació que diu que entén que els punts 1, 
2, 4 i 5 queden igual i que s'hauria de fer una esmena al 
punt número 3 de tal manera que quedi redactat com sembla ser 
que deia el dictamen que es va enviar, però que sembla ser 
que no és el que es va signar en la Comissió Informativa. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que es va imprimir un que no era el que s'havia enviat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el secretari 
general de la corporació que diu que suposa que es van fer 
esborranys; que en el moment d'enviar-ho es va traspaperar i 
que ara veu que el punt 1 de la part dispositiva tampoc 
quadra amb el dictamen que es va signar. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que s'han de fer dues esmenes; que el punt 1r. de la part 
dispositiva que ha de dir el següent: "Estimar les 
al�legacions plantejades amb l’escrit registrat d’entrada 
núm. 23815 del dia 25 de novembre d’acord amb el que 
s’assenyala a l’informe tècnic de 22 de gener d’enguany."; 
que el punt 3r. ha de dir l'expressió següent: "Executar la 
primera fase del projecte, d’acord amb la previsió continguda 
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al pressupost municipal d’enguany. L'Ajuntament no es farà 
càrrec de la segona fase." i que la resta de punts no es 
modifiquen. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el secretari 
general de la corporació que diu que les esmenes afecten als 
punts 1r. i 3r. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor  Amelló Montiu 
que diu que su voto será positivo porque ahora sí que se va a 
votar lo que se acordó, pero que sí que le gustaría decir  
que en el fondo siguen manteniendo su postura; que dijeron 
que se necesitaba a alguien que ayudara a esponsorizar la 
obra y que en este caso es la Unió Esportiva Figueres la que 
se hará, en principio, cargo de ese gasto y de buscar quien 
financie esa parte del proyecto; que con eso están totalmente 
de acuerdo; que sí que pueden apoyarlo; que quieren dar las 
gracias a la Unió Esportiva Figueres por haberse reunido y 
por haber tenido el tiempo para explicarles el proyecto; que 
agradecen también al Ayuntamiento haber hecho este esfuerzo; 
que votaran a favor y que esperan que salga hacia adelante. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que vol agrair a totes les parts el 
canvi en els procediments, l'actitud en tot plegat i en la 
transmissió de la informació; que això és quelcom molt 
important; que s'ha fet de forma molt adequada i molt millor, 
tant per part de la Unió Esportiva Figueres per insistir a 
fer una trobada amb l'Ajuntament, com després amb el regidor 
que s'encarregava de les negociacions, el senyor Jordi 
Masquef; que s'excusa i disculpa pel fet de no haver pogut 
anar, per qüestions laborals, a l'última reunió on es va 
arribar a aquest punt d'entesa en què l'Ajuntament pagarà la 
primera part de les obres i que després, la segona fase, 
queda clar amb l'esmena que s'acaba de llegir que no 
l'assumirà l'Ajuntament; que en el moment que van votar no ja 
ho van explicar; que hi havia diferents motius; que d'una 
banda hi havia qüestions de prioritat, ja que entenien que no 
era una prioritat per a la ciutat fer una inversió d'aquest 
tipus, tot i que consideren que als espais de propietat 
municipal cal fer-hi inversions, cal mantenir-los i cal que 
estiguin en les condicions adequades, però que consideraven 
que no era una prioritat; que continuen pensant que no és la 
primera prioritat de la ciutat, però que sí que han pogut 
constatar que hi ha una necessitat en aquest espai de poder 
tenir un espai una mica més amable i agradable on els pares, 
mares i espectadors puguin tenir un lloc una mica més 
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reparat; que també hi havia una qüestió que consideraven 
important i que van exposar a la segona fase converses com és 
que consideraven que era una inversió molt important i que 
calia buscar fórmules perquè si aquesta inversió era tant 
imprescindible pogués ser finançada per altres fonts; que 
aquest espai social, que tindrà un servei de bar, tindrà uns 
ingressos i uns beneficis que seran íntegrament per a la Unió 
Esportiva Figueres i que, per tant, consideraven que aquesta 
millora de l'espai significaria també una millora o un 
augment dels beneficis que tindrà l'entitat esportiva; que, a 
tall informatiu, vol dir que la Unió Esportiva Figueres amb 
l'espai de bar social, a l'aire lliure i amb les condicions 
que ja saben que està, fa una facturació, aproximadament, 
d'uns 80.000 euros l'any i rep uns beneficis de 30.000 euros; 
que amb els números entregats per la Junta Directiva, amb qui 
han estat parlant i han facilitat la informació de forma molt 
correcta, pressuposen que hi haurà un increment d'ingressos; 
que entenen que és una entitat sense cap ànim de lucre, però 
que amb els ingressos a través de socis i a través 
d'activitats d'aquests tipus o d'altres podria plantejar-se 
assumir una part important d'aquests ingressos  o, fins i 
tot, arribar a un acord en què la Unió Esportiva deixés de 
rebre la quantitat de subvenció que rep o  una fórmula amb la 
que la despesa de l'Ajuntament de 110.000 euros es veiés 
reduïda; que les seves propostes no han rebut consens, però 
que els hagués agradat que hagués pogut ser així; que ja ha 
dit que era una qüestió de prioritats i que la mateixa 
entitat hauria d'assumir part de la despesa; que l'altre 
motiu és que no deixa de ser  un equipament públic que està 
concessionat a una sola entitat, tot i que l'Ajuntament o 
altres entitats o iniciatives de la ciutat en poden fer ús, 
però que és limitat; que també serà limitat l'ús que podran 
fer del local social tots els figuerencs i figuerenques, a 
banda que no sigui per anar, exclusivament, a veure partits 
de la Unió Esportiva; que els hagués agradat que en aquest 
acord hi hagués constat també quelcom referit als usos, però 
que tampoc no ha estat així; que consideren que, tot i els 
arguments que acaba d'exposar, el projecte tirarà endavant; 
que els hagués agradat que hagués estat diferent, però que no 
faran un vot contrari, sinó que simplement s'hi abstindran; 
que desitjarien que en un futur es tinguessin en compte totes 
aquestes qüestions, especialment, referides al camp de la 
Unió Esportiva Figueres; que ja ha anat manifestant els 
darrers dies que és obvi que les inversions sobre el camp no 
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van començar en el moment de fer el conveni o la concessió ni 
acaben ara; que dintre dos o tres anys hi haurà el canvi de 
la gespa que serà una despesa de 200.000 euros que entén que 
haurà d'assumir l'Ajuntament; que això és aviat dit; que s'ha 
anat posposant una inversió en arreglar les graderies dels 
dos gols; que ara l'estadi compleix la normativa perquè les 
dues graderies estan tancades per no accedir-hi, però que 
tard o d'hora aquesta inversió que mal anomenen estalvi 
pressupostat el 2014, per 90.000 euros, s'haurà d'acabar 
fent; que els hagués agradat veure o tractar el projecte en 
el seu conjunt i en la seva globalitat; que aquests temes 
tornaran a sortir en quatre dies i que es tornaran a trobar 
amb aquest tipus de debats que si els haguessin entomat 
d'entrada potser haguessin estat més eficients i haguessin 
pogut tenir una perspectiva molt més àmplia. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que diu que serà breu, però que vol fer un parell de 
puntuacions; que aquí ha quedat demostrat que en l'anterior 
votació no va ser una votació del no pel no, sinó que volien 
una altra manera de fer; que ha quedat ben clar que les coses 
es poden fer diferent; que es van reunir; que cal remarcar 
que això és un equipament públic que no és exclusiu de la 
Unió; que ha de quedar clar que això és de tots els 
figuerencs; que ha de quedar clar; que creu que ja està al 
conveni que els figuerencs també en poden fer ús; que també 
podran fer ús d'aquest local social; que també cal tenir en 
compte que ara s'inverteixen aquests diners i que li sembla 
bé, però que no cal oblidar que hi ha altres clubs a la 
ciutat que estan molt mancats de moltes coses; que hi ha el 
Juncària que s'hi van posar uns focus, però que resulta que 
no funcionen perquè encara no s'ha fet la rasa; que tenen 
unes mancances, però que que com aquest club n'hi ha 
d'altres; que cal no oblidar-ho; que Figueres està com està; 
que el seu vot serà positiu i que queda demostrat que no va 
ser el no pel no. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Perpinyà 
Fortunet que diu que el seu grup municipal en el moment que 
es va fer la primera votació sobre aquest projecte va ser 
contundent; que van votar-hi que no amb actitud positiva, 
però que mai ho van fer en contra de la Unió, sinó que ho van 
fer per tal que poguessin justificar bé aquesta inversió de 
diner públic i no entrar en comparatives amb clubs esportius, 
ja que no és el seu tarannà; que després de les reunions que 
es van fer, de la visita al club, del tracte rebut i de com 
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s'ha anat treballant després al consistori faran un canvi de 
posicionament; que el seu vot serà positiu en aquest 
projecte; que és un projecte d'adequació d'una zona molt 
concreta; que ja hi havia el compromís que la ciutat 
invertiria ics diners; que el club ha decidit utilitzar 
aquests diners en aquesta zona coberta en comptes 
d'utilitzar-los en la remodelació de la zona de gols; que 
s'han assegurat que l'accés a aquesta zona coberta continuarà 
essent totalment accessible a les persones amb problemes de 
barrera arquitectònica i que hi donen suport perquè que 
entenen que si el club ho prioritza així; que ha de continuar 
dient que les formes són importants; que en el primer moment 
no van tenir tota la informació; que hi havia algunes coses 
escrites que no quedaven clares; que pensen que amb aquest 
dictamen queda molt més clar que la segona fase l'assumeix el 
club, però que, a més a més, es torna a fer evident i a 
explicar que  la concessió d'aquest ús de l'estadi municipal 
és obert a tots els clubs; que han pogut constatar que tenen 
molt bona relació amb els altres clubs de la ciutat; que 
tampoc entraran en xifres ni dades del pressupost de la Unió  
Esportiva Figueres perquè pensen que remuntar un club tal com 
l'estan remuntant i portar el nom de Figueres a tot arreu té 
un cost i que això ho deixen en mans de la seva junta i del 
seu club. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que després de les diferents intervencions s'evidencia un 
consens en relació a unes instal�lacions municipals, a 
l'estadi de Vilatenim, que està concessionat a la Unió 
Esportiva Figueres; que en el moment de la concessió va 
quedar clar que l'ús principal és per a la Unió Esportiva, 
però que en cap cas està prohibit l'accés, sempre que sigui 
compatible, a altres entitats de la ciutat; que no es poden 
oblidar que en tot el camp de futbol fins ara no hi havia cap 
espai tancar on poder-se resguardar famílies en dies 
d'entrenament per a poder-hi celebrar reunions i que, per 
tant, entenen que és d'utilitat i de necessitat pel camp de 
Vilatenim; que sense dubte que hi ha moltes altres 
necessitats esportives a la ciutat; que ja en el plenari en 
el que es va passar per primera vegada a aprovació definitiva 
va manifestar que aquest any porten al pressupost municipal 
fer un magatzem a l'Institut Olivar Gran per al Club del 
tennis taula, el cobriment d'una pista esportiva per import 
de quasi 250.000 euros al pati de l'escola Joaquim Cusí, el 
projecte d'un nou pavelló esportiu i s'hauria de mirar de 
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trobar finançament per arranjar l'estadi Albert Gurt; que en 
el pressupost de 2016 s'aborden totes aquestes 
instal�lacions; que els usuaris o entitats que utilitzen la 
zona nord esportiva també demanen instal�lacions d'aquests 
espais socials tancats perquè diuen que quan hi ha 
competicions els caps de setmana o quan hi ha entrenaments no 
hi ha cap espai social on poder anar o poder-s'hi estar; que, 
per tant, això també és un deure pendent; que creu que és bo 
que hagin arribat a aquest consens; que és bo haver 
aconseguit també la corresponsabilització de la Unió 
Esportiva Figueres en el finançament de la instal�lació; que 
semblava que era el principal escull per poder arribar a un 
acord; que la primera fase de 110.000 euros i escaig és 
assumida per l'Ajuntament i la resta serà assumida per la 
Unió Esportiva Figueres que estan convençuts que podran 
executar l'obra i podran aconseguir el finançament; que 
celebra i agraeix l'esforç que s'ha fet per part de tots els 
grups municipals i per part de la Unió Esportiva Figueres que 
no ha escatimat en reunions i en parlar amb qui calgués per 
defensar aquest projecte i perquè arribés a bon port i que 
dóna les gràcies a tothom que ho ha fet possible. 

A continuació, després de les intervencions esmentades,  
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, les 
esmenes presentades per la Presidència. 

Seguidament, el Ple de l'Ajuntament adopta l'acord 
següent: 

"La Junta de Govern Municipal, en sessió de 9 de 
novembre de 2015 va aprovar inicialment el projecte de local 
social a l’estadi municipal de Vilatenim. En la fase 
d’exposició pública del projecte es presenta un escrit 
d’al�legacions, per part del Sr. Carles Mallart, amb l’escrit 
registrat d’entrada núm. 23815 del dia 25 de novembre. 
Igualment l’expedient incorpora els informes rebuts de les 
companyies de serveis Fisersa Ecoserveis, SA i de Figueres de 
Serveis, SA. I, l’informe de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’incendis i salvaments, rebut amb 
l’escrit registrat d’entrada núm. 871 del dia 18 de gener 
d’enguany. L’arquitecte municipal Sr. Jordi Ricart Solé emet 
l’informe tècnic, de 22 de gener d’enguany. L’Ajuntament ple 
en sessió de 4 de febrer d’enguany l’Ajuntament Ple va 
acordar no aprovar definitivament aquest projecte. Es proposa 
la seva aprovació atenent al fet que, d’acord amb el mateix 
projecte previst per a la seva execució per fases, essent la 
primera fase la de la construcció del local, essent 
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susceptible de ser utilitzada sense necessitat d’executar la 
segona, referida a les instal�lacions. La primera fase té un  
l’import de 110.785,43 € per a la que es disposa de 
consignació al pressupost d’enguany. En canvi, la segona 
fase, per import de 21.997,54 €, referida a les 
instal�lacions, no es preveu d’executar enguany. D’acord amb 
l’informe tècnic esmentat. “(...) En aquest cas, està 
justificada la divisió en dues fases del projecte atès que la 
fase II és complement no indispensable per l’ús de la fase I, 
que pot entrar en servei sense necessitat d’executar la fase 
II. Cadascuna de les fases disposa del seu desglossat del 
pressupost. El projecte també estima l’al�legació 
d’incorporar l’escala d’accés al nou local sol�licitada per 
l’entitat, de manera que s’han ajustat algunes qualitats no 
substancials per poder mantenir el pressupost del projecte 
aprovat inicialment (fase I en aquest document). Les 
necessitats d’aparcament de l’equipament i les instal�lacions 
d’aigua calenta sanitària s’emmarquen en la llicència 
d’activitat del global de l’edifici que s’està tramitant en 
paral�lel al present projecte. (...)” Atès el que preveu el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 
atès l’establert al Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril; la llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, i 
atès el que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, el  
Ple de l’Ajuntament acorda: 1r.- Estimar les al�legacions 
plantejades amb l’escrit registrat d’entrada núm. 23815 del 
dia 25 de novembre d’acord amb el que s’assenyala a l’informe 
tècnic de 22 de gener d’enguany. 2n.- Aprovar definitivament 
el projecte de l’obra municipal ordinària denominat Projecte 
de local social a l’estadi municipal de Vilatenim, adjunt, i 
que incorpora les modificacions descrites a l’informe tècnic. 
El projecte es desglossa en dues fases, la primera per import 
de 110.785,43 € que inclou l’IVA, es refereix a la 
construcció d’un local destinat al cobriment d’una part de la 
grada, a mode de mirador. I, la segona fase, per import de 
21.997,54 € per adequar-lo com a sala o espai de formació i 
reunió. 3r.- Executar la primera fase del projecte, d’acord 
amb la previsió continguda al pressupost municipal d’enguany. 
L'Ajuntament no es farà càrrec de la segona fase. 4rt.- 
Publicar l’acord d’aprovació definitiva corresponent així com 
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publicar el contingut íntegre del projecte al web municipal, 
d’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 5è.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència 
a fi que realitzi els actes i gestions que calguin per a 
l'execució dels acords anteriors." en votar-hi a favor els 
quinze membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, 
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Pujol Matas, 
Felip Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea Montero, Galimany 
Granés, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Olmedo Delestal, 
Borrego Torres, Amelló Montiu i  Pérez Márquez; en contra el 
senyor Monfort Peligero; i abstenir-se, els tres membres de 
l'Ajuntament següents: Sànchez Dipp, Armengol Subirós i  
García Quesada. 
 

---- A continuació, a les vint hores i trenta-tres minuts, 
compareix el senyor Masquef Creus que es reincorpora a la 
sessió. 

 
----18. Obres municipals: S'aprova inicialment el projecte 
d'obra municipal ordinària denominat "Projecte executiu de 
reurbanització del carrer de la Barceloneta". La Presidència 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 

"Els serveis tècnics municipals en data 28 d’abril 
d’enguany han elaborat el següent informe, en relació amb el 
projecte de reurbanització del carrer Barceloneta, redactat 
per tècnics externs: “(...) 1. L’Ajuntament de Figueres 
desenvolupa una reurbanització i millora de carrers en el 
marc del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric 
aprovat per acord del Ple de data 20 d’octubre de 2008 i 
acollit al programa de la Llei de Barris de la Generalitat. 
2. Els objectius explicitats del Pla i que el projecte ha de 
desenvolupar obligadament són: a) pacificar la mobilitat 
afavorint l’ús de l’espai públic per als vianants, b) renovar 
la pavimentació de carrers i places, ampliant voreres i 
creant carrers amb plataforma única, amb uns alts nivells de 
qualitat, c) renovació de l’enllumenat, d) col�locació i 
renovació del mobiliari urbà, e) substituir, renovar i 
reparar les xarxes de serveis urbans.  3. El carrer a 
reurbanitzar té una longitud aproximada de 235 metres. El 70% 
del pla del terra està destinat en l’actualitat a la 
circulació rodada. Malgrat la seva escassa amplada i secció 
urbanística (sempre < 5m), el seu traçat i posició geogràfica 



 

 47  

permeten una recuperació qualitativa del seu rol històric, 
que mitjançant la seva renovació i reurbanització en 
plataforma única es convertirà en el “cordó” cívic de 
comunicació i integració del barri entre el Centre Històric i 
els nous espais públics del nord de la ciutat, contribuint 
així a superar i capgirar la situació de marginalitat urbana 
que històricament ha caracteritzat aquest barri. Fets. 1. El 
projecte executiu Reurbanització del carrer de la Barceloneta 
va ser redactat en coherència amb tot l’exposat anteriorment 
per EMAB, SL. 2. El projecte defineix una plataforma única de 
prioritat per als vianants amb una franja central apta per a 
vehicles motoritzats de 3 metres d’amplada. L’espai 
triangular esdevé un àmbit d’estada per a ús exclusiu de 
vianants. El paviment és amb pedres naturals de format 
unificat 30x10x8. S’introdueixen els paviments podotàctils 
indicadors dels itineraris per vianants accessibles. Les 
lluminàries es disposen ancorades a les façanes dels edificis 
cada 14 metres aproximadament. Les xarxes d’aquest nou 
enllumenat així com la resta de serveis sanejament, aigua 
potable, electricitat, i telecomunicacions  es renoven 
integralment i es situen soterrades. La xarxa de gas ja 
renovada es manté i s’incorpora. No s’introdueix vegetació 
per les reduïdes dimensions disponibles. Es disposen en els 
punts necessaris funcionalment  elements de mobiliari urbà en 
coherència amb els implantats en els anteriors projectes del 
programa de la Llei de Barris. 3. El document incorpora en 
annex un Estudi de Seguretat i Salut redactat per l’enginyer 
de CCP col�legiat 10075 Joan Carles Adell i Torrelles. 4. El 
pressupost d’execució material és de 573.516,76 euros. 
D’aquest pressupost un 26% correspon als paviments i un 74% 
als serveis que necessàriament comporten una repercussió 
elevada sobre la reduïda superfície, (d’aquests un 20% al 
sanejament amb xarxes separatives i un 9% a l’enllumenat). El 
document redactat Desembre 2010 / Juny de 2012 conté un 
pressupost amb aplicació d’iva del 18% que puja la quantitat 
de 805.332,24. 5. El pressupost de licitació del mateix 
pressupost d’execució material de 573.516,76 euros 
actualitzat a Abril de 2016 amb l’iva del 21% inclòs puja la 
quantitat de 825.806,78 euros. 6. Els serveis tècnics 
municipals han preparat dos plànols actualitzats a Maig de 
2016 per incorporar a l’expedient, el 02.1 “Cartografia i 
Topografia. Àmbit del Projecte”, i el 03.2 “Planta General 
d’ordenació i elements d’urbanització” tot posant al dia la 
cartografia de detall dels trobaments del projecte amb els 
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seus límits d'acord amb la darrera informació disponible i 
sense que en resulti cap modificació substancial.  
Conclusions. El projecte “Reurbanització del carrer 
Barceloneta” que es projecta en espais de domini públic del 
sistema general viari resulta conforme amb la normativa 
tècnica i urbanística aplicable. Es pot procedir a 
l’aprovació inicial i exposició al públic. Es proposa remetre 
a les companyies de serveis per tal que emetin els informes 
respectius. Atès el que preveu el Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals i atès l’establert al Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; la llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, i atès el que disposa la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, la Comissió informativa general proposa 
que el Ple de l’Ajuntament adopti els acords següents: 1r.- 
Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària 
denominat  projecte executiu Reurbanització del carrer de la 
Barceloneta, que incorpora dos plànols actualitzats pels 
serveis tècnics municipals, a Maig de 2016, per incorporar a 
l’expedient, el 02.1 “Cartografia i Topografia. Àmbit del 
Projecte”, i el 03.2 “Planta General d’ordenació i elements 
d’urbanització. 2n.- Exposar al públic l’expedient i el 
projecte, als efectes de poder-lo examinar i plantejar les 
al�legacions que es considerin adients. 3r. Sol�licitar 
l’informe corresponent a les companyies de serveis afectats 
pel projecte. 4rt.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi 
que realitzi els actes i gestions que calguin per a 
l'execució dels acords anteriors." 

 
----19. Obres municipals: S'aprova inicialment el projecte 
d'obra municipal ordinària denominat "Projecte executiu de 
videovigilància urbana sector oest de la ciutat de Figueres". 
El senyor Casellas Borrell procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 

"D’acord amb l’informe tècnic de 4 de maig, que obra a 
l’expedient, en data 10-1-2014, aquest ajuntament va 
finalitzar la instal�lació de 17 càmeres ubicades a zona 
aparcament del pavelló municipal, zona d’aparcament dels 
Fossos, cruïlla de la Pl. de la Palmera amb l’antic 
escorxador, i en l'avinguda Vilallonga amb C nord, 
centralitzant la gravació d’aquestes en el centre de control 
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ubicat a les dependències de la Guàrdia Urbana que inclou el 
CPD, xarxa de telecomunicacions i visualització en directe. 
En data 18.12.14, l’Inspector en Cap de la Guàrdia Urbana 
emet l’informe pel qual a raó de l’aflorament de delictes 
proposa la instal�lació de 7 càmeres més a la zona de la 
rotonda de la Ctra. de Llers (4 càmeres) i l’encreuament amb 
Ramon i Cajal (3 càmeres) i que en sessió en data 2-10-14 la 
Junta Local de Seguretat va acordar per unanimitat iniciar 
els tràmits administratius en els emplaçaments esmentats i 
que per part de Guàrdia Urbana s’estan realitzant les 
gestions amb la Direcció General d’administració de la 
Seguretat del Departament d’Interior a fi que n’autoritzi la 
instal�lació dels dispositius de videovigilància. En data 
17.12.14 la Guàrdia Urbana entrega als SSTT municipals, per a 
la seva revisió i proposta d’aprovació, el projecte executiu 
anomenat “PROJECTE EXECUTIU DE VIDEOVIGILÀNCIA URBANA SECTOR 
OEST DE LA CIUTAT DE FIGUERES” encarregat per Guàrdia Urbana 
a l’empresa comprehensive security management SL (LOCALSEG), 
visat pel col�legi d’enginyers tècnics industrials de Girona 
amb número 003368 en data 12.12.2014 pel col�legiat 15601 
Lluís Sanchez Riera com a signant del document. Amb registre 
número 20437 de 16/12/2014. En data 11.02.2015, amb registre 
de sortida S2015001738, l'Ajuntament de Figueres requereix a 
l'empresa autora del projecte, que procedeixi a corregir les 
mancances observades pels tècnics, en informes emesos en data 
21 i 29 de gener de 2015. En data de 25.4.2016, RGE 8741, es 
presenta  un nou document del projecte , per part dels autors 
del projecte, es presenta un nou document del "PROJECTE 
EXECUTIU DE VIDEOVIGILÀNCIA URBANA SECTOR OEST DE LA CIUTAT 
DE FIGUERES", a on es recullen les subsanacions requerides.  
D’acord amb l’informe tècnic municipal esmentat, “(....) En 
referència a l'informe d’arquitectura i espai públic, emès el 
dia 29.1.2014, transcrit a la notificació del 11.2.2015, 
s’observen encara les següents mancances: Un cop examinada la 
documentació presentada, s'observa que s'ha procedit a 
recollir i esmenar les deficiències observades en l'informe 
emès en la data indicada. Només cal especificar, que el gruix 
de la base de formigó en la reposició dels paviments de les 
rases,  tindrà un gruix mínim de 12 cm a la zona de vorera i 
de 25 cm a la zona de calçada, d'acord amb les condicions 
tècniques del Plec de Rases de l'Ajuntament de Figueres. Per 
altre part, les condiciones tècniques de les rases que 
afectin els serveis privats de companyies de serveis, 
l'execució d'aquestes seguirà les prescripcions tècniques de 
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les companyies. En referència a l'informe de mancances 
específiques de sistemes de telecomunicacions, electrònica i 
paràmetres de sistemes d’informació, emès el dia 21.1.2014, 
transcrit a la notificació del 11.2.2015, que incloïa 16 
punts, s’observen encara les següents mancances:  a. Referent 
a l’esmena 2 del citat informe, que indicava: “El projecte no 
clarifica si la Fase 2 es pot executar amb independència de 
la 1 i 3, alterant-ne l’ordre d’execució o per si el contrari 
les fases són consecutives i l’execució de la segona precisa 
de la correcta finalització de la primera o poden inclús 
executar-se simultàniament. I si la resta de càmeres es poden 
executar independentment o depenen de les fases anteriors. 
Cal corregir aquesta mancança”. S’observa que el projecte 
modificat es limita a incloure una referència que en cas de 
executar-se la fase 2 anterior a la fase 1 s’haurà d’executar 
la part comuna entre la Plaça del Sol i el Carrer Poeta 
Marquina. Aquesta descripció es considera insuficient, ja que 
no delimita correctament la part comuna, i a nivell 
d’amidaments i costos no es pot diferenciar-ne el cost, pel 
que impossibilita l’execució de la Fase 2 per davant de la 
Fase 1. A fi que aquesta alteració d’ordre sigui possible i 
que les fases 1 i 2 quedin completament independitzades, 
caldria segregar a part els costos comuns, tot identificant-
los com a Fase 0 (o bé com a fase 1a i 1b), a fi de poder 
executar la Fase 2 i la Fase 0 conjuntament per fer-les 
executables en ordre diferent al projectat. Aquesta 
modificació del projecte no ha de comportar un increment 
global del cost d’execució. Tant mateix, s’hauria d’indicar 
que la Fase 3 no és alterable en ordre i depèn de l’execució 
de la Fase 2 per a ser executada. b. Referent a l’esmena 8: 
Previsió de connexió de l’edifici dels serveis socials, 
l’arqueta i tub per façana no està ben situat (plànol 5), cal 
tenir en compte que en la visita de camp es va indicar per on 
havia d’entrar el servei a les dependències. Aquestes han 
d’entrar per la part que ocupen actualment els serveis 
socials de l’ajuntament (front el portal d’entrada nord del C 
Poeta Marquina), no per l’actual espai que ocupa el Casino 
Menestral. Tanmateix es va indicar que es deixaran dins de 
l’edifici 16 fibres òptiques, les quals quedaran soldades al 
tub de fibres que provindran de la Guàrdia Urbana. c. 
Referent a l’esmena 9: De tot el requerit en aquest punt, 
continua sense descriure la segregació de fibres en el quadre 
semafòric de la cruïlla, deixant les fibres que no 
s’utilitzin per a les càmeres disponibles per a 
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l’autoprestació municipal, dins del quadre de semàfors i amb 
les comprovacions oportunes que aquestes tenen continuïtat 
òptica de qualitat fins a la Guàrdia Urbana. Al plànol 7 
tampoc s’identifica grafiada aquesta derivació. d. Referent a 
l’esmena 15: Continua sense especificar-se que les 
proteccions seran autorearmables. Tanmateix, en aquesta 
versió del document s’identifiquen mancances noves que, o bé 
estaven correctament descrites en la versió anterior, o bé a 
causa de les correccions efectuades han quedat desvirtuades i 
cal corregir-ne la definició. e. En el capítol 1.2 del 
document, que descriu de forma general el projecte, ni tampoc 
en cap altre apartat del document, hi apareix la referència 
que el projecte segueix les indicacions del projecte de Fibra 
Òptica municipal aprovat 23.9.2013. En amidaments no queda 
clar que en els traçats coincidents es farà reserva de 
canalitzacions per futures actuacions, les quals implica que 
el traçat de nova planta de canalitzacions entre la Pl. del 
Sol i cruïlla Rector Aroles s’han de col�locar 3 tritubs (9 
canalitzacions), que en la versió anterior com a mínim 
quedava descrita i valorada correctament com a banc de 9 
tubs. També cal descriure’n el detall de rases en el plànol 
1.6, 1.7 i 1.8. f. Tanmateix, pel que fa a les mànegues de 
fibra que es col�locaran, cal identificar clarament que en el 
traçat entre Guàrdia Urbana i arqueta de serveis socials la 
mànega ha de ser de 48 fibres, deixant-ne 16 dins les 
dependències de serveis socials, canalitzant-ne 48 més fins a 
la intersecció dels semàfors de Rd. Rector Aroles. Tant 
mateix, els torpedes previstos també hauran de donar cabuda a 
la quantitat de fibres descrites. g. Error de traçat de la 
fibra a la Plaça del Sol: El projecte descriu un baixant cap 
a la riera i que a partir d’aquest punt el traçat és per sota 
la riera fins al carrer Poeta Marquina. En canvi en els 
plànols 1.3 i 1.4 es grafia un traçat i una arqueta en la 
vorera oposada, s’entén que aquesta arqueta en front del 
domicili número 3 de la Plaça del Sol és un error i que no 
cal executar-la. h . El projecte descriu al plànol 1.4 la 
pre-existència de tritubs de FO entre Guàrdia Urbana i Plaça 
del Sol. Aquestes canalitzacions per tritub no són existents, 
existeix el traçat per corrugat únic actualment amb ús per la 
Fibra òptica existent entre l’edifici Pl. Ajuntament i 
Serveis tècnics tal i com el projecte descriu que han pogut 
comprovar. CONCLUSIÓ: Es proposa l’aprovació inicial del 
PROJECTE EXECUTIU DE VIDEOVIGILÀNCIA URBANA. SECTOR OEST DE 
LA CIUTAT DE FIGUERES, l’obertura del període d’informació i 
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la sol�licitud d’informes de conformitat o esmenes a les 
companyies de serveis, a la Guàrdia Urbana per les 
afectacions que pugui tenir en la senyalització viària i a la 
Brigada Municipals d'Obres per les afectacions als elements 
de mobiliari urbà i via pública, condicionada a la 
incorporació en el document refós que haurà de ser objecte de 
l’aprovació definitiva de les millores tècniques o 
correccions que resultin d’aquest procés i de les mancances 
descrites en aquest informe.(...)” Per tot l’anterior i atès 
el que preveu el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals i atès l’establert al Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril; la llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, i 
atès el que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la 
Comissió informativa general proposa que el Ple de 
l’Ajuntament adopti els acords següents: 1r.- Aprovar 
inicialment el projecte d’obra municipal ordinària denominat  
projecte de videovigilància urbana, sector oest de la ciutat 
de Figueres. 2n.- Exposar al públic l’expedient i el 
projecte, als efectes de poder-lo examinar i plantejar les 
al�legacions que es considerin adients. 3r.- Sol�licitar 
l’informe corresponent a les companyies de serveis afectats 
pel projecte i requerir al redactor del projecte per a que 
susbsani o completi les mancances observades de l’informe 
tècnic municipal transcrit. 4rt.- Facultar l’Alcaldia 
Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l'execució dels acords anteriors així com 
sol�licitar els informes corresponents." 
 Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que és un punt d'aquells que no els acaba de fer el pes 
votar-hi a favor, tot i que ho faran; que tots coneixen la 
problemàtica de la zona oest de Figueres; que és una inversió 
que serà cara, tot i que s'ha comentat que la gran despesa és 
fer arribar la fibra òptica fins allà per poder-hi posar les 
càmeres; que, per altra banda, també s'ha assegurat que les 
càmeres, en principi, són bastant resistents, tot i que ho 
posa en dubte perquè ja es veurà si una càmera d'aquestes 
aguantarà, per exemple, una pedrada; que després hi ha el 
tema polèmic de la videovigilància perquè a ningú li agrada 
el Big Brother, però que tampoc els agradaria que si hi ha la 
recomanació dels serveis de seguretat que diuen que és 
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necessari posar càmeres per a poder mantenir la seguretat al 
barri, no voldrien que fos l'Ajuntament de Figueres qui hi 
posés traves i no ho fes; que al final el que volen és que 
aquell barri sigui el més segur possible, que es pugui 
atendre aquesta reclamació que hi ha des del cos de Mossos 
d'Esquadra i que continuï havent la unanimitat que volen que 
existeixi entre els partits polítics i els grups municipals 
per posar una solució al problema del barri de Sant Joan i 
del Culubret; que hi faran un vot a favor si ha de servir per 
identificar i per mantenir la seguretat, tot i que no són 
molt entusiastes del Big Brother; que la llàstima és la 
sensació de frustració que pot arribar a generar això, ja que 
potser podran acabar enxampant realment als que s'ho mereixen 
gràcies a la ubicació d'aquestes càmeres, però després al cap 
de 24 hores, dos dies, o poques hores aquests infractors o 
infractors greus poden acabar estant, igualment, al carrer i 
pugui generar aquesta sensació de frustració als veïns de la 
zona i als veïns de Figueres; que al final aquesta inversió 
tampoc serà tan important i profitosa com hauria de ser; que 
hi faran un vot a favor; que no és un vot a favor entusiasta, 
però sí que és un vot a favor de la unanimitat per solucionar 
els problemes del barri; que és un vot de confiança al cos de 
Mossos d'Esquadra i als cossos de seguretat que actuen en 
aquests barris; que és un vot per fer-los cas; que vegin que 
van tots a una i que aquí hi ha el seu vot a favor perquè no 
sigui dit. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que ellos van a votar a favor en este momento; 
que van a votar a favor porque se trata de una aprobación 
inicial, pero que sí que esperan que durante este tiempo se 
subsanen esas deficiencias que todavía se encuentran en el 
expediente; que lo han estado revisando y han encontrado otra 
cosa en el expediente que supone que se podrá aclarar; que 
hay una resolución de autorización de instalación de un 
sistema fijo de vigilancia registrada de entrada el día 5 de 
mayo; que pone que se debe de solicitar nuevamente la 
renovación de solicitud de instalación antes de un año; que 
como es del 5 de mayo este año ya ha pasado; que tienen un 
papel que pone que se ha solicitado, pero que no han 
encontrado la nueva autorización; que no saben si en este 
momento está autorizado o si están aprobando algo que no 
saben si se va a autorizar en el futuro o qué va a suceder y 
que les gustaría que se pudiese aclarar este punto, ya que 
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saben que está solicitado porque está el papel, pero que no 
ha llegado la autorización. 
 Seguidament, intervé el senyor Armengol Subirós que diu 
que voldria començar per una pregunta perquè hi ha un tema al 
dictamen que no veuen clar; que és un dictamen que és molt 
llarg, però que no hi ha cap suma ni cap quantitat; que no hi 
ha cap xifra que permeti deduir què és el que, realment, 
estan aprovant; que si es mira amb calma sembla ser que són 
set càmeres les que estan aprovant i que aquestes set càmeres 
pressupostades són 237.000 euros més IVA; que està mirant el 
pressupost i que pregunta que si el que estan aprovant serien 
els 237.000 euros més IVA. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que això quedarà definit en 
l'aprovació final, ja que és farà en dues etapes. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que no és el mateix aprovar un pressupost de 
140.000 euros que una quantitat molt més superior. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que és una aprovació inicial del 
projecte i que ja s'aprovarà. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que hagués estar bo que el dictamen hagués 
estat més definit què és realment el que estan discutint i el 
que estan aprovant; que ho diu perquè al pressupost que hi ha 
dins l'expedient hi ha més de càmeres per instal�lar;  que al 
final sembla que el dictamen les redueix a set, però que 
inicialment eren més; que pensen que estan dins un marc de 
pacte de ciutat; que el respectaran; que seran fidels a 
aquest compromís que han adquirit, però que això no treu que 
puguin dir la seva opinió sobre aquest projecte; que aquesta 
seria possiblement l'última cosa que faria la Candidatura 
d'Unitat Popular; que és una qüestió de plantejament, de 
prioritats i de veure les coses; que és cert que això està 
avalat per la petició dels cossos de seguretat i que, per 
tant, això s'ha de tenir en compte; que ho tenen en compte i 
que per això no hi votaran negativament, sinó que s'hi 
abstindran; que aprofita per dir que estarien més contents si 
en el mateix acte d'avui o del proper Ple veiessin que es 
prenen decisions en altres dimensions del barri de Sant Joan;  
que el govern ha anat a veure policies i consellers 
d'interior; que sempre estan en la mateixa dimensió de 
seguretat; que la visió de la Candidatura d'Unitat Popular és 
una mica més ampla, tot i que comparteixen el que s'està 
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fent, però que seria una qüestió de què es fa primer; que ho 
han dit infinites vegades i que tornarà a repetir avui que 
amb 140.000 euros, que possiblement serà la primera fase 
d'aquestes càmeres, tindrien durant dos anys dues educadores 
de carrer, durant dos anys; que pel cost d'uns 30.000 euros 
per persona tindrien a dues persones full-time al carrer 
durant dos anys; que al seu humil entendre seria molt més 
efectiu que no pas la instal�lació d'aquestes càmeres; que 
vol recordar que aquest tema té moltes dimensions i que les 
han d'anar tractant totes perquè a la reunió de la Comissió 
del Barri de Sant Joan va haver-hi uns compromisos públics 
que fins avui no s'han complert; que és necessari tenir el 
full de ruta dels projectes que s'hi faran durant l'any 2016; 
que s'ha dit que s'hi està treballant i que ja arribaran, 
però que estan a mes de maig; que el mes de febrer de l'any 
passat es van presentar els projectes per a l'any 2015; que 
també va ser un acord de la Comissió fer una reunió de 
portaveus i marcar una reunió a Barcelona amb els grups 
parlamentaris per fer extensiva la problemàtica de Figueres a 
tots els grups del Parlament de Catalunya; que són dos temes 
que li sembla que enriquirien molt el treball que s'està fent 
en el barri; que ajudarien a tenir una visó més completa i 
que, probablement, les solucions també serien més eficaces. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que el grup popular hi donarà suport; que 
sempre donaran suport a tot el que sigui millorar la 
seguretat al barri de Sant Joan; que pensen que serà bo que 
es vagi fent per fases perquè hi ha més mancança d'aquestes 
càmeres a Figueres; que també es va mirar l'expedient; que ve 
veure que hi havia aquest informe que està signat del dia 9 
del mes de maig i que, per tant, fa un any; que es podrien 
haver fet aquestes modificacions i que en un any podien haver 
tingut alguna càmera; que els veïns estaran contents i a més, 
com ha dit el senyor Monfort, els Mossos d'Esquadra estan 
molt interessats que així sigui; que no tenia intenció de 
parlar sobre el tema del barri de Sant Joan perquè ja en van 
parlar a Comissió Informativa; que el grup popular va formar 
part de l'acord on van dir que treballarien tots junts per 
fer que aquest barri millori, però que sí que veuen que tot 
és molt i molt lent; que estan al mes de maig; que fa un any 
que han passat les eleccions; que queden tres anys per acabar 
aquesta legislatura i que si es fa un repàs es queden en no 
gaire res; que sí que hi continuaran donant suport, però que 
voldrien que tot fos més àgil i ràpid; que no creu que costi 
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tant anar a parlar amb els grups, anar al Parlament o bé 
parlar amb les altres Conselleries; que veuen que tot això 
flaqueja; que és molt lent i que suposa que l'administració 
és lenta de per sí, però que si s'hi posa una mica més 
d'esforç serà una mica més ràpid i potser aquella gent d'allà 
dalt començarà a veure algun resultat perquè sinó passarà el 
temps i es quedaran en no res. 
 Seguidament, intervé el senyor Giró Ribas que diu que 
vol manifestar el seu vot favorable en aquest punt tenint en 
compte, primer de tot, que les forces de seguretat que són 
els professionals d'aquest tema ho han demanat; que 
consideren que és la primera pedra del pacte de ciutat del 
qual ja s'ha anat parlant abans; que els tindran al seu 
costat; que consideren que és necessari continuar treballant; 
que s'ha de mirar des d'un punt de vista positiu; que tothom 
hi està treballant, tant des del Govern de la ciutat, com des 
dels grups municipals que tenen representació al Parlament; 
que estan d'acord que és una mica lent, però que consideren 
que en un curt període de temps ja es podran començar a veure 
alguns resultats i que per a això el govern els tindrà al seu 
costat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que farà una contesta estranya 
perquè estan tots d'acord i que ja no haurien de parlar-ne 
més; que avui que el senyor Monfort plega potser és la 
primera vegada que subscriuria de principi a fi la seva 
intervenció perquè també es planteja tot això que l'estiguin 
filmant les càmeres a qualsevol punt, però que és evident que 
cada dia es sacrifica una mica més la llibertat al voltant de 
la seguretat; que creu que han de fer cas als tècnics; que ho 
faran perquè els tècnics ho demanen i consideren que això pot 
ajudar; que no l'entusiasma omplir la ciutat de càmeres; que 
segurament si recordessin la seva intervenció quan van posar 
les càmeres a la Salle era en el mateix sentit; que en coses 
sobre la llibertat individual té un punt de lliberal; que 
aquesta qüestió no li agrada; que no li agrada haver de  
sacrificar llibertats per un suposat bé comú que és més que 
discutible; que sobre la sol�licitud d'autorització pot dir 
que li han assegurat que no hi haurà cap problema; que  
s'està tramitant; que farà preparar uns resposta per escrit 
sobre la pregunta d'utilització de les càmeres; que així 
sortiran de dubtes; que no hi hauria d'haver més problema; 
que es determinarà el cost de la fase; que es farà una fase 
de tres càmeres que creu que és el que ara es poden permetre, 
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però que sempre s'ha de valorar el que es poden o no  
permetre; que existeix una consignació pressupostària per 
això que està identificada amb una altra denominació, però 
que són les càmeres igualment; que el que sí que és cert és 
que el gruix té a veure amb altres serveis que es prestaran 
per la casa; que no és basa tot en la seguretat, sinó que el 
que passa és que s'ha començat per la seguretat perquè s'hi 
han sentit empesos per algunes situacions que han passat al 
barri, però que no només es farà això; que ja sap que la 
intervenció social podria ser més agosarada i més potent, 
però que en el marc de la Comissió del Barri de Sant Joan van 
preparar i exposar tot un seguit d'objectius per a aquest 
any; que li agradaria que fossin molts més, però que creu que 
aquest és el camí i la solució; que tot és molt lent, però 
que té a veure amb el full de ruta del Barri de Sant Joan; 
que aquest matí han tingut reunió amb el cap de serveis 
socials, la nova directora de seguretat i emergència i la 
seva coordinadora per preparar, pensar i fer un pla 
plurianual, és a dir, no a un any, sinó que l'objectiu són 
els tres anys; que s'ha acordat que es prepararà, es farà un 
redactat i una reunió amb els portaveus perquè facin les 
aportacions pertinents; que van quedar que això era un 
projecte de ciutat; que segurament hauran de discutir si es 
poden posar més o menys educadores socials; que ja es farà; 
que una vegada es tingui una mica embolicat es posarà a la 
Comissió del Barri de Sant Joan; que el grup socialista ha 
pogut començar a treballar en les reunions amb els portaveus 
i els grups parlamentaris; que espera que es puguin posar en 
contacte amb els altres portaveus, però que també  ha de dir 
que el context polític és el que és; que el grup socialista 
ha dit que s'hi posava, però que s'haurien de deixar passar 
les eleccions; que aquesta és la realitat; que els diputats 
són diputats al Parlament de Catalunya, però que també tenen 
tot un seguit de compromisos; que ho intentarà fer; que 
intentarà pressionar-los i que espera que els demès puguin 
que és veritat que ho podien haver tingut abans, però que 
també és cert que el projecte que es va presentar inicialment 
presentava un seguit de deficiències; que des del punt de 
vista de la Guàrdia Urbana el que interessa és que es filmi; 
que es vegi què està passant amb una qüestió dissuasòria 
perquè, finalment, identificar és dissuasori; que les 
recances que hi ha hagut no han vingut ni de la Guàrdia 
Urbana ni de les forces de seguretat perquè el que pretenen 
és que se sàpiga que hi ha la càmera, ja que el sol fet de la 
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seva presència és dissuasori, sinó que els requeriments han 
vingut dels serveis tècnics municipals de l'àrea 
d'arquitectura de l'Ajuntament perquè per aprofitar la fibra 
i demés s'ha fet un projecte molt més seriós del que 
inicialment estava previst; que aquesta és l'explicació de 
perquè ha trigat tant; que no s'estarà de dir que el redactor 
del projecte s'ha demorat una mica més del compte per poder 
complir amb aquests requeriments que com es pot comprovar amb 
el dictamen tampoc acaben de complir del tot; que espera que 
puguin anar més de pressa, ja que per això ara s'ha 
incorporat la directora de seguretat; que creu que quan tots 
els actius estiguin incorporats el model d'aquest govern 
podrà reeixir i veuran un canvi important; que ell ja l'està 
veient; que espera que els ciutadans i l'administració ho 
puguin notar al més aviat possible; que subscriu i agraeix 
les paraules del senyor Giró i del regidor d'Iniciativa en el 
sentit que això és un pacte de ciutat i que entre tots han de 
poder acabar eradicant el quart món de Figueres perquè a tots 
els dol i els fa sentir una mica malament per com està la 
situació. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Subirós 
que diu que agradece la respuesta por escrito; que la 
esperará, pero que no necesita una respuesta por escrito, 
sino que lo que necesitan todos es la autorización porque sin 
autorización no podrían instalar las cámaras porque estarían 
al margen de la legalidad y que Ciutadans en el momento en el 
que estén al margen de la legalidad no lo podrán apoyar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que li han assegurat que no hi ha 
cap problema; que podria fàcilment haver dit que ja està 
l'autorització, però que no ho sap; que potser no està, però 
està en vies de solucionar-se; que el que no faran és portar 
a aprovar res al Ple i menys amb un assumpte tant complicat; 
que li causa urticària això que es filmin tots els carrers i 
que, per tant, compliran absolutament amb totes les 
previsions legals; que no pot dir si està o no està perquè en 
aquest moment no ho sap i que contestarà tal com preveu el 
reglament orgànic per escrit amb la major brevetat, però que 
de paraula se l'ha informat que no hi ha cap problema. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
disset membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, 
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, 
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Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea 
Montero, Galimany Granés, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, 
Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu, Pérez Márquez 
i Monfort Peligero; i abstenir-se, els tres membres de 
l'Ajuntament següents: Sànchez Dipp, Armengol Subirós i  
García Quesada. 
 

----20. Ajuntament: S'acorda donar-se per assabentat de la 
renúncia com a regidor presentada pel senyor Xavier Monfort 
Peligero. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

"El senyor Xavier Monfort Peligero, regidor elegit dins 
de la llista electoral Compromís d'Esquerres per Figueres-
Entesa (CExF-E), ha presentat una instància que ha estat 
registrada el dia 28 d'abril de 2016 amb el número d’entrada 
9125, mitjançant la qual manifesta que renuncia al càrrec de 
regidor. És d’aplicació el que disposen els articles 182 i 
184 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general. Per tot això, la Comissió Informativa 
General proposa que s'adoptin els acords següents: 1r. Donar-
se per assabentat de la renúncia com a regidor presentada pel 
senyor Xavier Monfort Peligero. 2n. Declarar la vacant de 
l’escó de regidor per la renúncia esmentada. 3r. Enviar un 
certificat d’aquest acord a l’Il�lm. senyor President de la 
Junta Electoral Central perquè faciliti el nom del candidat 
següent de la llista electoral Compromís d'Esquerres per 
Figueres-Entesa (CExF-E) que haurà d’ocupar l’escó declarat 
vacant segons allò disposat en els articles 182 i 184 de la 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general. 4t. Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè 
realitzi tants actes i gestions com calguin per a l’execució 
dels acords anteriors." 

Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que la renúncia al càrrec de regidor i de portaveu ve donada 
per la conciliació laboral i familiar; que per tots és sabut 
que amb els horaris que fa li és complicat assistir a moltes 
de les reunions; que assistir ordinàriament a les Juntes de 
Portaveus, als Plens i a les Comissions Informatives és una 
cosa que té bastant resolta, però que la feina més 
institucional és una cosa que li costa molt de resoldre; que 
creu que ara tenen temes més importants sobre la taula com 
per poder passar el relleu a algú que pugui fer aquesta tasca 
de regidor i de portaveu amb més dedicació i que realment 
pugui defensar els interessos del seu programa electoral i la 
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seva visió de ciutat en aquest Ple de l'Ajuntament de 
Figueres; que ha cregut convenient que era el moment de fer 
aquest relleu, però que no deixarà de dir que és una cosa que 
li sap greu perquè és una mica friki de la política 
municipal; que és un tema que li sap greu, però que creu que  
és la decisió correcta i que n'està content; que sempre 
tindrà un bon record dels regidors i de tots els companys de 
consistori, tant d'aquest any que ha passat des que van 
entrar com dels regidors de l'anterior mandat; que ha estat 
una experiència molt enriquidora; que anima a tothom que ho 
provi i que intenti participar de la vida política; que creu 
que el que han d'incentivar entre tots és que tots alguna 
vegada puguin exercir, potser no com a regidor, però sí estar 
implicats en la vida política municipal; que Figueres a més 
té un context una mica estrany perquè tots tenen la sensació 
que sempre van a remolc del que la ciutat porta endarrerit; 
que és una ciutat complicada; que és una ciutat on hi ha 
molts fronts oberts que, a més a més, són fronts molt 
complicats; que podria parlar del pas a nivell, del Castell 
de Sant Ferran, de la “peatonització” de la Rambla, del barri 
de Sant Joan, de les rondes o de la gratuïtat de l'autopista; 
que hi ha temes molt calents i molt transcendentals per a la 
ciutat que són complicats d'entomar i que creu que 
requereixen d'un gran compromís polític; que els propers 
temps estarà pendent que s'intentin solucionar aquests grans 
temes, però que, sobretot, es deixi una mica de banda el 
soroll i s'intenti agafar d'arrel aquests temes i intentar 
solucionar-los; que poden anar fent cosetes importants i 
necessàries com avui que parlaven, per exemple, de l'obra de 
l'estadi municipal o també han parlat del carril bici o de la 
Marca de l'Ham; que han parlat de coses importants per a la 
ciutat que, evidentment, la milloraran, però que no són 
intrínsecament les necessitats pures i dures de Figueres; que 
molts ànims a tots; que s'ha de continuar treballant; que és 
evident que els seguirà; que serà el seu Big Brother; que 
moltes gràcies a tots i que ha estat un plaer. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que agraeix tota la tasca que ha fet al 
llarg d'aquests cinc anys i mig; que es va incorporar 2011 
igual que ella i que molts regidors que estan aquí asseguts; 
que van compartir un mandat diferent; que ara en començaven 
un altre; que, per part del govern, agraeix la garantia 
d'estabilitat de govern que va propiciar i que espera que 
continuï amb la incorporació del nou regidor; que trobaran a 
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faltar la seva posició a la punta de la taula; que recorda 
els temps en què va deixar de fumar i que els amenaçava amb 
un Chupa chups; que havien viscut plens molt més nerviosos, 
però que suposa que després s'hi va anar acostumant i va 
prendre un to molt més conciliador, però que tot i així les 
seves intervencions sempre aixecaven algun comentari; que li 
desitja molta sort en la vida personal i professional i que 
sempre se seguiran veient per Figueres. 

Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que li dóna les gràcies; que li parlarà de tu perquè sempre 
acostuma a parlar de vostè als plens, però que avui creu que 
és l'ocasió d'utilitzar-lo; que en nom del grup municipal 
socialista, també del Partit dels Socialistes i en el seu 
propi agraeix tot aquests anys de dedicació; que han estat 
moments molt bons quan han estat tots dos a l'oposició; que 
hi ha hagut moments que l'han sorprès quan en Xavi Monfort ha 
estat a l'oposició i ell al govern com el dia de les 
"fiambreres"; que aquell dia va quedar garratibat, però que 
el missatge es va entendre perquè va provocar que s'ocupés 
immediatament de veure què estava passant; que va ser una 
actuació afortunada; que vol agrair sobretot la lleialtat; 
que quan han estat a l'oposició han compartit coses i que 
també ho fan ara que estan en aquest pacte; que la lleialtat 
és una de les coses que més valora en una persona; que li 
desitja molta sort; que tot li vagi molt bé; que sap que 
aquest no és un punt i final, sinó que és un punt i a part i 
que espera que es puguin trobar a l'hora de defensar els 
valors de l'esquerra més plural i de l'esquerra més 
democràtica en aquesta ciutat. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que no parlarà de política, sinó que parlarà de 
persones; que el fet és que sempre, en qualsevol situació el 
que li agrada i el que intenta és que hi hagi una connexió 
personal; que aquesta connexió amb Xavi Monfort ha funcionat 
d'una manera magnífica i excepcional; que és una gran 
persona, amb inquietuds que moltes vegades li traspuen, i li 
traspuen al seu discurs; que això és quelcom que li agrada 
veure perquè hi ha il�lusió, hi ha ganes de fer coses i hi ha 
“emprenyamenta” quan toca i quan veu que hi ha coses que no 
acaben de funcionar; que li desitja moltíssima sort i que ha 
estat un plaer compartir amb Xavi Monfort. 

Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
le da las gracias; que tenga mucha suerte en su vida 
personal, profesional y con su familia y que un hasta luego 
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porque supone que no será un adiós. 
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 

Dipp que diu que ja en el mandat passat, els dos grups 
municipals de la Candidatura d'Unitat Popular i de Compromís 
han compartit moltes batalles en positiu, des de l'oposició; 
que alhora és obvi que també, en el mandat actual i 
especialment en els darrers temps, han divergit, però que 
tanmateix això no és cap motiu per no poder continuar 
treballant plegats allà on sigui; que la Candidatura d'Unitat 
Popular considera que la feina important es fa al carrer i 
que, per tant, desitgen trobar-lo ben aviat al carrer i poder 
construir des d'un altre espai moltes de les coses que segur 
que han compartit en aquest espai que és la institució; que 
li desitja molta sort i encerts i que fins aviat. 

Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que des del grup de Partit Popular li desitgen tota la sort,  
tant a la seva vida personal, amb aquest nen que té tan 
preciós. com en la vida professional; que es quedarà amb que 
fa dos o tres anys Xavi Monfort va anar al cementiri el dia 
de Tots Sants i que recorda que va dir que s'havia fet amic, 
fins i tot, amb els membres del Partit Popular que són unes 
forces completament oposades, però que eren amics; que es 
queda amb això i que espera que continuïn essent amics per 
sempre. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Perpinyà 
Fortunet que diu que la seva lectura no serà una lectura 
personal; que creu que personalment han coincidit poc i que 
segurament haurien coincidit molt; que la seva lectura és una 
lectura política; que de ben segur que aquestes paraules si 
les hagués escrit el mes de gener de 2016, serien d'agraïment 
a la tasca feta, als anys dedicats, amb més o menys encert, a 
la lloable tasca de regidor i, sobretot, per vetllar pels 
interessos dels ciutadans; que agrairien el compromís amb la 
ciutat i amb les polítiques d'esquerres, però que amb data de 
maig de 2016 després d'aquests mesos confusos en el seu 
compromís volen ser clars; que a Esquerra Republicana li sap 
greu que deixi aquesta plaça a l'oposició després d'haver-se 
venut per un pacte d'estabilitat que els retorna a la vella 
política que tan criticava Xavi Monfort; que ho deixa després 
de signar un compromís amb l'equip de govern sense assegurar 
que la seva part del tracte es compleixi; que costa entendre 
aquest compromís; que estaven a les beceroles de fer entendre 
com ha de ser la política amb majúscules, amb diàleg, amb 
negociació, seguint, intermediant i buscant el bé de la 
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ciutat amb mirades diferents, però buscant l'acord per 
avançar; que tenen la sensació que ara tornen enrere; que els 
partits del govern tenen onze mans per tirar pel dret, per 
decidir sense consens i per aprovar estudis i càrrecs sense 
consultar la majoria; que és una oportunitat perduda; que 
desitgen, evidentment, sobretot, que sigui molt feliç; que 
gaudeixi del seu temps; que alguns continuaran amb aquest 
compromís polític ple de diàleg i negociació, seguint i 
intermediant perquè la ciutat avanci i que li desitja molta 
sort. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que desitja molta sort a Xavi Monfort; que se seguiran veient 
i que no sap si vol seguir com a públic o si prefereix anar a 
sopar. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Monfort Peligero que diu que es quedaria, però que se 
n'anirà. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per 
assabentat del dictamen abans transcrit. 
 
---- A continuació, a les vint-i-una hores i catorze minuts, 
prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta de la 
sessió el senyor Monfort Peligero. 

 
----21. Assumptes urgents: A l'apartat d'assumptes urgents es 
produeixen les intervencions següents: 
 
----Assistència social: S'aproven diverses iniciatives que 
afecten la Llei de la Generalitat de Catalunya 24/2015, de 29 
de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en 
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i el Decret 
llei de la Generalitat de Catalunya 6/2013. El senyor 
Armengol Subirós procedeix a la lectura de la moció següent: 
 "Moció de suport a la Llei 24/2015 i a la sobirania 
legislativa del Parlament de Catalunya en matèria d'habitatge 
i pobresa energètica. El Tribunal Constitucional ha admès 
parcialment el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel 
Govern espanyol contra el Decret Llei 6/2013 de la 
Generalitat de Catalunya, en relació al Codi de Consum català 
i les situacions de pobresa energètica. Aquest recurs 
anul�lava els articles que feien referència a la pobresa 
energètica i que prohibien a les companyies tallar el 
subministrament de gas, electricitat i aigua en cas 



 64  

d’impagament. Per altra banda, el passat divendres 29 
d’abril, el Govern del Partit Popular va anunciar que 
interposa un recurs amb suspensió cautelar davant el Tribunal 
Constitucional contra la Llei 24/2015. El recurs impugna i 
demana la suspensió dels articles relatius al mecanisme de 
segona oportunitat (2, 3 i 4), de l’article que regula el 
lloguer social obligatori per part dels grans propietaris (5) 
i la cessió obligatòria de pisos buits a l’administració 
(article 7), així com les sancions per la no aplicació de la 
llei i la cessió de crèdits litigiosos (D.T. 2a, D.F. 3a, 
D.A.). Continuen vigents els articles que fan referència a 
l’obligatorietat de l’Administració a un reallotjament 
adequat i els ajuts al pagament del lloguer en casos de 
petits tenidors d’habitatge per tal d’evitar els 
desnonaments. La pressió al carrer ha aconseguit salvar totes 
les mesures que fan referència a la pobresa energètica 
(article 6). La Llei 24/2015 va ser aprovada per unanimitat 
al Parlament de Catalunya, després d’una àmplia mobilització 
ciutadana. La Llei 24/2015 és la llei més garantista en 
matèria de dret a l’habitatge i protecció de la pobresa 
energètica en tot l’Estat espanyol. Aquestes decisions 
suposen, no només el perill de no poder tenir les eines per 
fer front a l’emergència residencial i la pobresa energètica, 
sinó també un atac continu del govern de l’Estat contra la 
sobirania legislativa del Parlament de Catalunya. Signifiquen 
doncs, nous impediments per a la majoria social catalana que 
vol fer front a les situacions d’emergència habitacional i 
pobresa energètica i que vol decidir sobre les polítiques i 
mesures que regeixen i vetllen per les seves vides i el seu 
futur. Mitjançant l’argument de la invasió de competències 
s’estan qüestionant les mesures contra el sobreendeutament, 
el lloguer social obligatori per aturar els desnonaments de 
grans tenidors, les mesures contra els talls de 
subministraments, la garantia d'accés als serveis bàsics i la 
cessió d'habitatge buit per augmentar el parc de lloguer 
social. És dir, que només salva les ajudes i les garanties 
públiques per aturar els desnonaments de petits tenidors. 
Davant aquesta acceptació parcial del recurs contra el Decret 
Llei 6/2013 que garanteix els serveis bàsics a les persones 
en situació de pobresa energètica, davant la interposició 
d’un recurs amb suspensió cautelar davant el Tribunal 
Constitucional contra la Llei 24/2015, aquest ple acorda: En 
relació al Decret Llei 6/2013 de la Generalitat de Catalunya, 
en relació al Codi de Consum català i les situacions de 
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pobresa energètica: - Mostrar el seu rebuig més enèrgic a la 
sentència del Tribunal Constitucional que pretén negar la 
possibilitat que la cambra legislativa catalana respongui a 
la situació d’emergència social en la que es troben moltes 
persones i famílies. - Prendre el compromís de desoir aquesta 
sentència pel fet que suposa la negació de drets bàsics i 
confrontar-se a la majoria social que és favorable a resoldre 
les situacions de pobresa energètica i habitacional. En 
relació a la Llei 24/2015: - Reiterar el suport a la Llei 
24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica davant la possibilitat que aquesta sigui finalment 
suspesa pel Tribunal Constitucional. - Activar immediatament 
nous instruments i accions urgents que ofereixin la cobertura 
que donaven els articles impugnats de la Llei 24/2015 per 
abordar l’emergència residencial i la pobresa energètica en 
les polítiques municipals. - Mobilitzar els pisos buits a 
través de la imposició de multes com molt bé permet la Llei 
18/2007 (i el Decret 1/2015). Obrir expedients sancionadors 
amb urgència, començant pels habitatges i propietaris que 
estaven obligats a pagar l'impost i tots aquells que els 
Ajuntaments ja tenen identificats. - Incorporar i/o mantenir 
al reglaments de la Mesa d'Emergències com a requisits 
d'accés, els criteris d'exclusió residencial de la Llei 
24/2015 (art. 5.10), per a totes les persones en risc de 
patir qualsevol procediment de desnonament. - Utilitzar com a 
barem per al càlcul del preu del lloguer en els 
reallotjaments els percentatges límit que marca la llei 
24/2015 (art.5.7), fent efectiu alhora l'art. 8, el qual no 
ha estat impugnat. - Realitzar un cens per detectar tots els 
habitatges que no estan complint amb la funció social tal i 
com estipula la Llei 18/2007 per tal de poder actuar en 
conseqüència i activar-la, sense que això produeixi cap 
retard en l'aplicació de les sancions que obliga la Llei 
18/2007. - Aplicar el principi de solidaritat urbana de la 
Llei 18/2007 per ampliar el parc públic de lloguer social, és 
a dir, fins a disposar d'un parc mínim d'habitatges destinats 
a polítiques socials del 15% respecte del total d'habitatges. 
- Mobilitzar els immobles en mal estat de conservació, és a 
dir, aplicar l'article 32 i 40 de la Llei 18/2007 i l’article 
4 del Decret 1/2015 que permeten l'expropiació o ús temporal 
per fer complir el deure de conservació i rehabilitació. - 
Signar de manera immediata els convenis amb les companyies 
subministradores per tal que facin les aportacions de diners 
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a fons perdut. Adjuntem el model de Conveni que vam fer 
arribar al President fa dos mesos i del qual encara no hem 
tingut resposta. - Sancionar a les subministradores per tots 
aquells talls que executin sense haver aplicat rigorosament 
el principi de precaució, amb actuació d'ofici i sense 
esperar les denúncies formals de les famílies que pateixen 
talls, com s'ha fet fins ara, temps en què s’ha presumit que 
tothom coneix els seus drets quan des de l'Administració no 
s'ha informat prou a la ciutadania de l'existència de la Llei 
24/2015 i els drets que confereix. - Emplaçar a l'Associació 
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya a què traslladin a tots els municipis la defensa 
d'aquest text de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, recorregut 
pel Tribunal Constitucional. - Traslladar aquest acord a la 
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes."  
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que se extenderá un poco porque la moción es larga y 
que creo que lo requiere. Seguidament, el senyor Amello 
Montiu procedeix a la lectura de la intervenció següent: 
"Gracias Sra. Alcaldesa. Creemos que hoy nos encontramos ante 
una de esas mociones que más que buscar el consenso ante las 
graves dificultades que afrontan las personas y el municipio, 
se abordan con un completo partidismo y un fuerte matiz 
ideológico que impiden encontrar las soluciones adecuadas a 
los graves problemas a los que nos enfrentamos. Primeramente 
quiero aclarar que en Ciudadanos respetamos, valoramos y 
defendemos sin ningún tipo de complejo la autonomía del 
Parlament de Catalunya, siempre y cuando este desarrolle su 
legislación dentro del marco de sus competencias y 
atribuciones establecidas por la Constitución. En este 
sentido, no podemos apoyar a un gobierno de la Generalitat 
que desarrolle textos legislativos o resoluciones que 
vulneren el marco constitucional vigente. Es más, si hoy nos 
encontramos en esta situación es por la falta de coordinación 
competencial y de lealtad institucional entre el Gobierno 
Central y la Generalitat. Y seremos más concretos, respecto a 
los acuerdos expuestos en esta moción en relación al decreto 
ley 6/2013, en los que se muestra el rechazo a la sentencia 
del Tribunal Constitucional y se insta a desoír su 
resolución, los consideramos un burdo intento de deslegitimar 
las acciones realizadas por el Tribunal Constitucional. Un 
tribunal que en ningún caso está actuando con arbitrariedad, 
en contra de los intereses de Cataluña y sus ciudadanos, sino 
rigiéndose por lo establecido en el articulo 161.2 de la 
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Constitución Española, el cual establece que en caso de 
impugnación de una norma por parte del Presidente del 
Gobierno se "producirá la suspensión de la disposición o 
resolución recurrida". Bien, una vez dicho esto y que explica 
nuestra discrepancia respecto al título de la moción, la 
exposición de motivos y parte de los acuerdos, queremos 
expresar que esta discrepancia es una cuestión de forma, más 
que de fin, ya que nuestro partido comparte el objetivo de la 
ley 24/2015. Es más, nuestro grupo suscribió un documento, 
que fue presentado por la Plataforma de Afectados por las 
Hipotecas, y donde se solicitaba que el Gobierno en funciones 
renunciase al propósito de recurrir por supuesta 
inconstitucionalidad esta ley y hemos expresado con 
rotundidad nuestra voluntad de evitar su “judicialización” 
comprometiéndonos en el Congreso a sacar de la lucha judicial 
un problema como este. Y para que vean ustedes la 
sensibilidad que en Ciudadanos tenemos y nuestra firme 
voluntad y compromiso con aquellas personas que se encuentran 
en tan lamentable situación de vulnerabilidad les recuerdo 
que nuestro grupo parlamentario ha presentado una proposición 
de ley para solucionar esta situación en nuestra Comunidad 
Autónoma. Esta proposición pretende dar una respuesta legal y 
efectiva en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética 
para mejorar la situación de aquellas personas que se 
encuentran al borde de la pobreza y la exclusión social, 
demostrando que la capacidad legislativa que tiene el 
Parlamento de Cataluña es lo suficientemente amplia como para 
solucionar muchos de los problemas de los catalanes sin 
invadir el espacio competencial del Gobierno Central. 
Resumiendo: - Defendemos la autonomía del Parlamento de 
Cataluña dentro del marco competencial que le otorga la 
Constitución. - El Tribunal Constitucional no actúa con 
arbitrariedad, ni contra Cataluña y los catalanes sino regido 
por el articulo 161.2 de la Constitución Española. Y nosotros 
respetaremos, siempre, sus resoluciones. - Compartimos los 
objetivos de la ley 24/2015 y no compartimos su 
“judicialización”. - Y muestra de nuestro compromiso y 
sensibilidad es la proposición de ley que hemos presentado 
para solucionar esta situación. Que es una respuesta legal y 
efectiva en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética 
que, además, no invade el espacio competencial del Gobierno 
Central. Dicho todo esto, comprenderán que no vamos a apoyar 
una moción que nace muerta por un defecto grave de forma, que 
insta a desobedecer una suspensión provisional del Tribunal 
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Constitucional ya no solo a este Ayuntamiento en Pleno sino 
también a los propios componentes de la Mesa Emergencia. Y 
que en caso de suspensión definitiva o un nuevo redactado de 
la Ley por parte del Parlament, dejarían en nada los acuerdos 
alcanzados y totalmente inaplicables, tanto en el presente 
como en el futuro." 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que no entrarà en una discussió 
política que correspon a un altre nivell, sinó que farà una 
simple referència; que estan assistint a una anul�lació de 
fet de les competències del Parlament de Catalunya, però que, 
més enllà d'això, el que està clar és que la reacció del 
govern central amb aquesta llei i amb d'altres sempre té la 
mateixa tendència com és protegir als monopolis i protegir a 
les grans multinacionals; que és una constant que es ve 
reafirmant des de fa anys; que tota la resta diria que és 
circumstancial; que no entrarà en discussions de si una llei 
és més perfecte o menys que l'altra, però que el fet és que 
milers de famílies i milers de persones estan cada dia patint 
la pobresa energètica, cada dia; que el fet és que hi ha a 
Catalunya 45 desnonaments cada dia; que són milers de 
persones que estan patint amb una cruesa impressionant la 
crisi, però que això no ve d'avui, sinó que ve des de l'any 
2007 i l'any 2008; que la crisi l'està pagant la classe 
mitja-baixa i la classe baixa i que les classes altes se 
n'estan aprofitant; que li sap greu que es defensi un govern 
central que estigui legislant sistemàticament a favor dels 
guanyadors; que més enllà dels detalls legalistes, el fons de 
la qüestió és que hi ha un govern central totalment entregat 
a la banca i a les companyies energètiques i que, per altra 
banda, hi ha milers de persones, milers de famílies que estan 
patint d'una manera brutal la crisi; que tenir per part del 
Parlament de Catalunya una la llei com la que s'havia 
aconseguit era pràcticament un miracle; que era un miracle 
que posava en mans dels ajuntaments, de les institucions, de 
les entitats privades i de les entitats de tot tipus de 
cooperació uns instruments valiosíssims per fer front a la 
pobresa energètica i als desnonaments; que la moció que 
s'acaba de llegir busca aquells punts en els que encara poden 
trobar algunes solucions parcials, però no amb la riquesa que 
els permetia la llei 24/2015; que aquesta llei va ser 
aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya; que creu 
que aquest és un d'aquells temes en què s'hauria de fer un 
pacte de ciutat com s'ha fet amb el barri de Sant Joan; que 
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creu que haurien de fer alguna cosa semblant el dia que es 
trobin a la Comissió d'Habitatge; que haurien de buscar quins 
són aquells punts en què tots poden estar d'acord perquè són 
molts i també buscar de quina manera des de la institució 
municipal es pot col�laborar a reduir aquest fet tan dramàtic 
que estan vivint cada dia al carrer i que, per tant, convida 
tothom a votar favorablement aquesta moció, però sobretot a 
treballar conjuntament per resoldre el problema de fons. 
 Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que el seu sentit de vot i la seva resposta va dirigit, tant 
per aquesta moció com per la que ha presentat Esquerra 
Republicana, ja que creuen que va en els mateixos termes; que 
el sentit del seu vot serà contrari; que creu que no s'ha 
d'entrar en demagògia; que si hi ha 45 desnonaments al dia 
calcula que són uns 1.500 al mes; que no sap quants n'hi ha 
cada dia a Figueres, però que no té constància que n'hi hagi; 
que el Partit Popular va votar  sempre els articles que fan 
referència a la pobresa energètica; que el govern de l'estat  
ha presentat recurs a cinc articles i a una disposició 
addicional que fan referència a procediments judicials, 
establint així la legislació processal i expropiació en 
matèria d'habitatge; que no s'ha presentat recurs a cap dels 
articles que fa referència a la pobresa energètica; que volen 
demonitzar i volen fer servir com a arma el govern del Partit 
Popular per anar a favor d'aquest procés que volen posar en 
marxa i aprofiten aquest pervers patiment de la gent; que, a 
més a més, ha d'afegir que la Generalitat no ha tingut cap 
voluntat d'ajudar; que el decret 6/2013 anul�lat va ser 
aprovat el 2013 i que en el seu primer any només va arribar a 
ajudar a 800 famílies de tot Catalunya; que no ho diu el 
Partit Popular, sinó que el titular del Periódico de 
Catalunya va ser “Rajoy recorre contra l'ineficaç decret de 
pobresa energètica”; que el que es va aprovar el 2014 només 
s'ha aplicat en un 20% del pressupost; que estan parlant de 
Catalunya, però que pregunta que per què tot aquest tema no 
és a la resta d'Espanya; que la resposta és que no hi és 
perquè les comunitats autònomes de la resta de l'estat fan el 
que han de fer; que el que fan és entrar dins del joc 
constitucional; que posarà tres exemples amb tres colors 
polítics diferents; que Andalusia va aprovar l'any passat un 
programa extraordinari per als subministraments mínims vitals 
i prestacions d'urgència social que estava dotat amb 
6.500.000 euros; que a Galícia es concedeix un tiquet 
elèctric social amb un pressupost total d'1.500.000 euros 
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l'any; que al País Basc es destina una partida de 200.000 
euros per cobrir necessitats de famílies que no poden fer 
front a les factures energètiques; que el govern de l'estat 
no ha fet cap recurs; que aquestes comunitats estan fent 
això; que és un exemple de tres colors polítics diferents i 
que, per tant, alguna cosa la Generalitat no està fent 
correctament; que voldria dir alguns exemples per solucionar 
la pobresa energètica; que es podria fer una campanya 
d'informació sobre ajuts als que tenen dret les persones 
perquè la gent no coneix aquesta campanya; que també es 
podria incloure a la cantera de Serveis Socials un conjunt de 
mesures bàsiques i universals per ajudar les famílies amb 
problemes de pobresa energètica i facilitar l'accés de les 
famílies a les ajudes; que es podria permetre que a totes les 
oficines de Serveis Socials les famílies poguessin fer els 
tràmits més ràpids establint mecanismes de finançament o 
col�laboració amb els serveis municipals; que creu que el 
govern de la Generalitat està utilitzant el patiment 
d'aquesta gent només per anar en contra del Govern central i  
en contra del Partit Popular; que volen fer quedar al grup 
popular com uns ogres que van en contra de la gent que no pot 
i no té recursos, però que això no és així; que les les 
comunitats autònomes de la resta d'Espanya estan fent la seva 
feina; que l'estan fent perquè actuen dins l'ordre 
constitucional i que això és bàsic i senzill. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas 
que diu que vol manifestar el seu suport a la moció; que no 
hi afegiran gaire res més; que només vol recordar al senyor  
Borrego que els desnonaments es fan els divendres i que si va 
al jutjat veurà com surten uns funcionaris que van a fer 
desnonaments; que a Figueres es desnona gent en un nombre 
bastant elevat i que això li pot explicar el regidor de 
Serveis Socials i també altra gent que ho coneix. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que només vol donar unes dades d'un informe 
de benestar social de l'Ajuntament; que durant l'any 2015 
s'han pagat dels impostos dels ciutadans 182.000 euros per 
atendre necessitats de pobresa energètica; que si la llei 
24/2015 tingués la plena vigència això aniria a càrrec de les 
companyies de serveis; que del que porten d'any, per pobresa 
energètica, fins a finals d'abril que és quan es va fer 
l'informe, portaven 44.325 euros amb ajuts per evitar talls 
de gas, de llum, d'electricitat o d'aigua; que les coses al 
final es redueixen a diners i a saber qui realment paga la 
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festa i que la festa l'estan pagant tot els ciutadans 
d'aquesta ciutat que estimen tots. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que el grup municipal de Convergència i Unió donarà 
llibertat de vot tal com s'ha acordat en temes que són 
supramunicipals. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que la 
primera lectura que han pogut fer sobre aquesta moció ha 
estat sobre la marxa; que és densa i complexa; que tenen la 
necessitat d'estudiar-la amb cura abans de poder emetre una 
opinió sobre un tema com aquest, però que, en qualsevol cas, 
creu que la llei 24/2015 va ser votada per unanimitat; que 
com a Unió també va ser votada; que hi estaven totalment 
d'acord; el principi de desobeir aquestes lleis que són 
injustes és un principi que Thomas More ja predicava; que 
Unió hi està totalment d'acord, però que s'ha de determinar 
aquesta injustícia; que al llarg dels darrers exercicis, en 
moments en els que hi havia necessitat, en el moment en què 
eren complicats els pressupostos municipals, el cert és que, 
personalment, com a regidor d'Hisenda, es va preocupar de 
dotar pressupostàriament totes aquestes partides que després 
són les que han permès fer front a aquesta pobresa energètica 
que esmentava el senyor Armengol; que és un tema que els 
preocupa; que l'únic que demanarà és que s'entengui 
l'abstenció tècnica en funció de la necessitat d'estudiar-se 
això i emetre una opinió amb ple coneixement de causa; que  
és un comentari que estén a les altres dues mocions perquè 
han vist que totes tenen certa consistència i que, per tant, 
anuncia l'abstenció a les tres mocions per aquest motiu. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que el govern, amb independència de la 
llibertat de vot, entén que està d'acord amb la moció; que hi 
ha diverses qüestions que fan estar-hi d'acord com, per 
exemple, que aquesta llei està suspesa en part pel recurs que 
és automàtic quan el posa el President del govern com 
s'estableix a la Llei Reguladora del Tribunal Constitucional 
que surt de l'article 160 de la Constitució espanyola, però 
que ha de dit que aquesta moció els agrada en un sentit molt 
clar més enllà podrien trobar-hi alguna qüestió que els 
grinyolaria més com a grup socialista; que és una moció que 
ben escrita i ben treballada i que busca els mecanismes 
legals per protegir els més dèbils i per poder-ho continuar 
portant endavant; que el senyor Armengol acaba de llegir el 
que s'ha gastat aquest any i el que es va gastar l'any 
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passat; que pensa que si són capaços de portar a terme, en 
relació a la llei 24/2015, el llistat que estan proposant, 
faran un bon servei al país més enllà de les disquisicions 
que puguin tenir en el Tribunal Constitucionals per qüestions 
competencials; que el que és important aquí són les persones 
i la gent, però no tant les qüestions competencials i que, 
per tant, hi donaran suport. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que quiere hablar sobre alguna cuestión de la primera 
intervención del señor Armengol; que esta ley se votó por 
unanimidad y que Ciutadans estuvo allí; que están de acuerdo 
con el espíritu de la ley, pero que el problema es que en 
este momento está suspendida; que su grupo ha buscado una 
solución; que ya lo ha comentado antes; que con registro de 
entrada de 3 de mayo y número 25919 se presenta una propuesta 
de ley que consideran que no invade competencias y que 
respeta la legalidad; que si se hubiesen encontrado con una 
situación así en su momento a lo mejor no estarían hablando 
hoy de estas cosas y que es verdad que por delante están las 
personas que todas estas cosas, pero que no pueden apoyar 
algo que les dice que desoigan la ley. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que una cosa són les ordres de 
desnonament que surten i l'altre és les que es fan efectives; 
que el senyor Ribas ha dit que el regidor de Benestar Social 
ha de tenir informació sobre això i que li agradaria que el 
regidor de Benestar Social passi l'informe de tots els 
desnonaments efectius que s'han dut a terme a la ciutat en el 
que porten d'any. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la 
urgència de la moció abans transcrita. 

A continuació, se sotmet a votació la moció abans 
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en 
votar-hi a favor els tretze membres de l’Ajuntament següents: 
Felip Torres, Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Masquef 
Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea 
Montero, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, 
Armengol Subirós i García Quesada; en contra, els quatre 
membres de l'Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego 
Torres, Amelló Montiu i Pérez Márquez; i abstenir-se, els dos 
membres de l'Ajuntament següents: Toro Coll i Galimany 
Granés. 
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----Assistència social: S'acorda donar suport al Parlament de 
Catalunya en les iniciatives legislatives que refermin la 
voluntat de donar resposta a les emergències socials. La 
senyora Perpinyà Fortunet procedeix a la lectura de la moció 
següent: 
 "Moció per la defensa de la sobirania del Parlament de 
Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes. Exposició 
de motius. Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del 
Govern espanyol en funcions de judicialitzar la política i de 
recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten 
els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la 
sobirania del Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, 
hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes a 
partir de recursos presentats pel govern en funcions davant 
un tribunal mancat de legitimitat. Les lleis recentment 
suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les 
professions esportives, la igualtat efectiva entre dones i 
homes o el codi de consum tenen un fort impacte social. Els 
embats judicials també s’han dirigit a les institucions 
catalanes com la suspensió de la Conselleria d’Afers 
Exteriors i la suspensió de la llei de governs locals. Altres 
resolucions com la que ha declarat inconstitucional la 
prohibició de la pràctica del fracking o la suspensió de 
l’impost sobre la producció nuclear atempten directament 
contra el model de país acordat a la cambra legislativa 
catalana.  Els recursos de l'Estat al Tribunal Constitucional 
de les darreres setmanes afecten directament aquelles 
persones que més estan patint els efectes de la crisi 
econòmica i que es troben en situació d’emergència social. En 
aquest sentit, la ràpida resposta per a la coordinació entre 
els Ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament 
que pretén mitigar l'impacte del recurs contra la llei 
24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és essencial 
per a la cohesió social del nostre país. El món local juga un 
paper clau en la resposta a les persones que es troben en 
situació d’emergència residencial i de pobresa energètica 
així com també és essencial la responsabilitat de les 
entitats bancàries i la seva disposició a col�laborar amb els 
poders públics. Atès que el Tribunal Constitucional ha admès 
a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis que afecten 
directament els drets de la ciutadania de Catalunya, 
l’actuació les seves institucions i del model territorial 
fent que aquestes quedin en suspens.  Atès que el Parlament 
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de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat 
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa 
públic el debat polític. Atès que el Parlament de Catalunya 
va aprovar el passat 9 de novembre Resolució 1/XI sobre 
l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència 
dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 que 
estableix que “el Parlament de Catalunya, com a dipositari de 
la sobirania i com a expressió del poder constituent, reitera 
que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de 
l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les 
institucions de l'Estat espanyol”. Per tots aquests motius, 
el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Figueres 
proposa d’adopció dels següents acords: Primer. Donar suport 
al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que 
refermin la voluntat de donar resposta a les emergències 
socials. Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en 
el desplegament normatiu i reglamentari al que s'ha compromès 
i en la relació amb els serveis socials. Tercer. Impulsar des 
de l’Ajuntament les iniciatives que permet la llei 24/2015, 
seguint l'exemple de l'Ajuntament de Sabadell, que manté el 
compromís de continuar impulsant accions per evitar 
desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com 
buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel�lar deutes 
contrets per habitatge habitual. Quart. Traslladar a les 
entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de 
continuar treballant per les persones que més ho necessiten. 
Cinquè. Participar de les accions que es puguin organitzar en 
rebuig de la suspensió de les lleis catalanes i a favor de la 
sobirania del Parlament de Catalunya. Sisè. Fer arribar 
aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
a la Federació de Municipis de Catalunya." Prossegueix amb el 
torn de paraula la senyora Perpinyà Fortunet que diu que 
aquesta és una moció que de ben segur engloba dins un marc 
més genèric la moció abans aprovada, però que tona a fer 
evident la situació en la qual, el govern de Catalunya, és a 
dir, el Parlament i les lleis aprovades dins el Parlament, 
estan sent contínuament atacades pel govern en funcions 
davant d'un tribunal que ja van considerar que no els 
representava. 
 Seguidament,  intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que aquesta moció és diferent; que és radicalment diferent; 
que diria que, fins i tot, persegueix un objectiu 
completament diferent de l'anterior i que n'està completament 
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convençut; que la senyora Perpinyà ja ha vist que el grup 
socialista no té cap mena de problema, fins i tot, amb 
paraules que porten a engany com el desobeir, votar quan es 
tracta de les persones i quan es tracta de posar en marxa 
mecanismes respectant el Tribunal Constitucional perquè, 
finalment, el que estava proposant el grup de la Candidatura 
d'Unitat Popular era explorar al límit les possibilitats 
legals encara que hi hagi suspensió del Tribunal 
Constitucional, però que l'exposició de motius d'aquesta 
moció és inassumible per al grup socialista; que és 
absolutament inassumible perquè s'ha de recordar que van 
votar en contra de la declaració del 9-N; que no consideren 
que el Tribunal estigui deslegitimat; que consideren que 
mentre no es canviï la Constitució això que la sobirania 
només està aquí és, com a mínim, discutible; que si només 
s'hagués de quedar amb l'exposició de motius ha de dir que el 
grup socialista votaria que no en aquesta moció i més havent 
votat que sí a l'altra, però que la lectura de la part 
dispositiva no els desagrada tant i que, per tant, s'hi 
abstindran; que perquè no donar suport al Parlament de 
Catalunya a les iniciatives legislatives que refermin la 
voluntat de donar resposta, perquè no donar suport al 
desplegament normatiu és reglamentari i perquè no fer-ho com 
l'Ajuntament de Sabadell traslladant a les entitats del 
tercer sector la voluntat de continuar treballant per les 
persones; que s'hi pot donat suport; que no participaran a 
les accions que es puguin organitzar, però que entén que es 
puguin organitzar totes les protestes que convingui; que les 
sentències s'han d'acatar, però que poden ser rebutjades i 
que, per tant, s'abstindran en aquest moció, tot i 
l'exposició de motius. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Cruanyes 
Zafra com a portaveu del grup de Convergència i Unió, i com 
tantes altres vegades, estan d'acord amb la defensa de la 
sobirania plena del Parlament de Catalunya; que estan en 
contra dels atacs contra les lleis catalanes; que estan 
d'acord amb l'exposició de motius d'aquesta moció i amb els 
acords i que, per tant, hi votaran favorablement. 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que  
primero quiere decir que este lenguaje un poco bélico no lo 
comparte en absoluto; que  tampoco considera que esta moción 
sea tan distinta de la anterior, sino que considera que es 
bastante similar; que considera que es tan similar como que 
casi han estado a punto de presentarlas conjuntas y no 
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presentar esta; que como parece que hoy se encuentran en el 
día de la marmota y van a volver a repetir moción, no le 
queda más que repetir el mismo posicionamiento que tenían 
anteriormente; que Ciudadanos es el primero en respetar, 
valorar y defender sin complejos la autonomía del Parlament 
de Catalunya siempre y cuando esta autonomía se desarrolle 
dentro del marco competencial y de la Constitución; que en 
cuanto a la deslegitimización del Tribunal Constitucional que 
realizan en la moción ha de volver a  repetir que el Tribunal 
Constitucional no actúa con arbitrariedad, sino que se rige 
por el artículo 161.2 de la Constitución española que 
establece que cuando se impugna una norma por parte del 
Presidente del Gobierno se producirá una suspensión de la 
disposición o de la resolución; que en lo que se encuentran 
es en una situación de falta de coordinación competencial y 
lealtad institucional entre el gobierno central y la 
Generalitat; que respecto a los acuerdos se vuelven a 
encontrar en que discrepan con una cuestión de forma, ya que 
su grupo comparte el objetivo de la ley 24/2015, pero que no 
comparten la judicialización; que vuelve a recordar que su 
grupo parlamentario ha presentado una proposición de ley que 
pretende dar una respuesta legal y efectiva en el ámbito de 
la vivienda y la pobreza energética y que, por lo tanto, 
vuelve a repetir que no darán su apoyo. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que com és obvi des de la Candidatura d'Unitat 
Popular hi donaran total suport; que des de fa dies que venen 
dient que, davant els requeriments i situacions tant a 
càrrecs electes i institucions, com la persecució que es fa a 
l'activitat legislativa i a la sobirania del poble català, 
només hi veuen una voluntat de l'estat d'atemorir el conjunt 
de la societat catalana; que hi votaran clarament a favor; 
que no es tracta d'una qüestió de forma, sinó que es tracta 
d'una qüestió de democràcia i de respecte al mandat sorgit 
del 27-S; que l'estat espanyol el que fa és constantment 
perseguir-lo i que, en aquest sentit, total suport. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que tal 
com ha dit i per les raons que han anotat inicialment faran 
una abstenció a les tres mocions, però que un comentari és 
que, efectivament, la resolució del 9-N no va ser votada 
afirmativament pels representants del seu grup, però que,  
tot i així, mantindran aquesta abstenció malgrat que en el 
que és el tema dels acords no hi ha cap referència a això i 
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sí que es fa molta referència a una situació socialment 
indesitjada que és la que tots volen evitar i eradicar. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la 
urgència de la moció abans transcrita. 

Seguidament, se sotmet a votació la moció abans 
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en 
votar-hi a favor els deu membres de l’Ajuntament següents: 
Felip Torres, Cruanyes Zafra, Masquef Creus, Pujol Matas, 
Felip Gayolà, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, 
Armengol Subirós i García Quesada; en contra, els quatre 
membres de l'Ajuntament següent: Olmedo Delestal, Borrego 
Torres, Amelló Montiu i Pérez Márquez; i abstenir-se, els 
cinc membres de l'Ajuntament següents: Casellas Borrell, Toro 
Coll, Martínez Puig, Barrenechea Montero i Galimany Granés. 

 
----Ajuntament: S'acorda fer pública l'agenda de tots els 
membres electes de l'Ajuntament. El senyor Pérez Márquez 
procedeix a la lectura de la moció següent: 
 "Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-
Figueres (C’s) al Ple del mes de maig de 2016 interessant 
que es facin públiques les agendes de l'alcaldessa i de tots 
els regidors. Les lleis 19/2013 de 9 de desembre i 19/2014 
de 29 de desembre apel�len a la transparència i a l’accés a 
la informació com a elements bàsics per a l’articulació 
d’una societat democràtica consolidada, establint així una 
relació de proximitat entre els ciutadans i els seus 
representants polítics. Els ciutadans han de tenir 
l’oportunitat de conèixer i jutjar l’actuació dels seus 
càrrecs executius electes i, tal com la pròpia llei 
assenyala, “només quan l’acció dels responsables públics se 
sotmeten a l’escrutini, quan els ciutadans puguin conèixer 
com es prenen les decisions que els afecten, com es maneguen 
els fons públics o sota quins criteris actuen, podrem 
respondre a una societat que és crítica i exigent.” La 
nostra societat exigeix una regeneració democràtica 
immediata que ha de tenir el seu inici en el principi de 
responsabilitat i rendició de comptes dels càrrecs públics, 
promovent la cultura de l’avaluació dels seus representants 
polítics, en el marc de les institucions democràtiques; 
doncs solament d’aquesta forma es pot generar la confiança 
necessària del ciutadà en aquestes institucions. Des del 
Grup Municipal de Ciutadans-Figueres (C’s), estem convençuts 
que el nostre Ajuntament té també aquesta responsabilitat i 
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deure d’establir les mesures necessàries per permetre que 
tots els figuerencs estiguem informats del desenvolupament, 
execució i compliment dels objectius pretesos. En virtut 
d’això, tots els ciutadans han de tenir l’oportunitat 
d’accedir a la màxima informació pública, sent 
responsabilitat del Consistori la divulgació de la mateixa, 
que haurà de ser accessible de manera senzilla i pels camins 
apropiats. Per això, el nostre Grup Municipal entén que en 
aquest marc institucional, té especial rellevància 
l’activitat de l’equip de Govern, de la qual s’ha de donar 
complida i concreta comunicació al ciutadà, doncs només així 
es pot recuperar una confiança dels ciutadans en les nostres 
institucions que paulatinament s’han anat devaluant. Per 
aquests motius el Grup Municipal de Ciutadans, proposa 
adoptar el següent acord:  1. Fer pública l’agenda de la 
Sra. Alcaldessa i tots els regidors de l’Ajuntament amb 
especial atenció a les trobades i reunions que es mantinguin 
amb associacions, empreses, sindicats, institucions, 
organitzacions i representants de la societat civil. 2. Fer 
públics els viatges que realitzin els regidors en el 
desenvolupament del seu càrrec, assenyalant el motiu i 
l’import del viatge de forma desglossada. 3. La restricció 
d’aquesta informació i la limitació de la seva publicitat 
seguirà el criteri que estableixen els articles 14 i 
següents de la Llei 19/2013 i el 21 i següents de la Llei 
19/2014 relatius als límits al dret d’accés a la informació 
pública i la protecció de dades personals. 4. La informació 
que antecedeix serà accessible a partir dels enllaços al 
Portal de la Transparència que ja figuren en el web 
municipal, i serà fàcilment accessible."  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que la base 
inicial d'aquesta moció que  presenta el grup de Ciutadans 
feia referència a regidors del govern, però que s'ha 
consensuat que siguin l'alcaldessa i tots els regidors de 
l'Ajuntament i que així s'ha canviat a l'acord. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Cruanyes 
Zafra que diu que Convergència i Unió donarà suport a aquesta 
moció després de les esmenes que s'hi han introduït en Junta 
de Portaveus i que han estat acceptades per la resta grups en 
el sentit que no només afectés a l'alcaldessa i als regidors 
del govern, sinó que a tots els regidors de l'ajuntament i 
amb les restriccions que no són unes altres que les que 
determina la pròpia llei; que des d'aquest grup i la 
regidoria de Transparència s'ha sol�licitat als serveis 
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jurídics de la casa un informe que tots tenen a l'abast i en 
el que explicita quins són els límits del dret de l'accés a 
la informació i a la protecció de dades personals i que, pel 
que fa a l'accessibilitat, per descomptat, es procurarà que 
sigui el més fàcilment accessible possible. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que els 
sembla magnífic que la gent sàpiga que és el que fan al llarg 
de tot el dia i que, per tant, votaran a favor de la moció. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que és bo que es facin públiques les 
accions de tot el que fan els regidors i l'alcaldessa de 
l'Ajuntament; que les agendes són perfectament públiques; que  
en el portal de la transparència ja hi ha una gran quantitat 
d'informació en relació a la informació que la llei de 
transparència, aprovada pel Parlament de Catalunya, obliga a 
publicar i que, per tant, estan a punt d'assolir la totalitat 
de les obligacions legals, però que la voluntat política del 
govern també és donar la màxima informació possible; que 
actualment hi ha informació sobre declaracions de béns i 
activitats exclusivament dels càrrecs directius o del 
personal eventual, però que creu que seria bo que es 
publiquessin la de tots els membres del consistori que són 
aquelles declaracions que es presenten, però eliminant 
aquelles qüestions que per protecció de dades s'hagin 
d'eliminar i que així assolirien plenament un 100% de 
compliment de la llei. 
 Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que vol recordar que fa temps que va demanar que es posés què 
cobren per assistència els membres del consistori que 
assisteixen a Fisersa, però  que això encara no està 
reflectit; que torna a puntualitzar que no hi és; que vol 
recordar que aquí hi ha una mica de diferència, ja que els 
regidors que estan a l'oposició tenen la seva feina i que, 
per tant, es dediquen al càrrec de regidor quan poden; que 
sempre ha dit que el càrrec de regidor són 24 hores al dia; 
que si pel carrer es troba un ciutadà també entra això a la 
feina de regidor; que el govern té unes dedicacions 
exclusives per les quals està cobrant i dedicant-se a 
l'Ajuntament; que també tenen un equip de càrrecs de 
confiança que poden fer la seva agenda, però que l'oposició 
no té suport administratiu ni cobra per dedicar-se només a 
això; que, per exemple, l'agenda del senyor Francesc Cruanyes 
sortirà que es reuneix amb 80 entitats al mes i que ell no es 
reuneix amb cap; que creu que no estarà bé el que es 
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reflectirà davant l'opinió pública; que s'ha dit una cosa 
sobre la qüestió de posar certes, però que ell treballa i 
està cobrant d'una empresa privada i que no posarà les dades 
de l'empresa privada; que el govern es dedica a la política; 
que aquí es demana molta transparència, però que n'hi ha que 
no viuen de la política i que no tenen ni suport 
administratiu perquè els facin la feina; que potser l'opinió 
pública pot pensar que el senyor Diego Borrego no fa cap acte 
en tot un mes o potser només en fa dos o tres i que, en 
canvi, el senyor Francesc Cruanyes o qualsevol altre del 
govern es reuneixen amb moltes persones, però és que el 
govern cobra per fer això i tenen temps quan l'oposició té el 
que té i que potser això pot donar una imatge equivocada del 
que sí que estan fent a vegades, ja que trobar-se  un veí pel 
carrer i solucionar el problema també és exercir el càrrec de 
regidor, però que en canvi això no sortirà reflectit en 
aquesta agenda. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que creu que s'ha fet una mica de 
refregit de tot plegat; que les agendes públiques són els 
actes institucionals o visites concertades; que és evident 
que la feina de regidor dura 24 hores i set dies la setmana; 
que no es tracta de fer una competició entre agendes; que és 
normal que les agendes de l'equip de govern estiguin més 
plenes que les agendes dels grups municipals que estan a 
l'oposició; que malament anirien si no fos així; que creu que 
és normal; que ningú s'ha d'escandalitzar, sinó que al 
contrari perquè el senyor Borrego, per estar a l'oposició, és 
una de les persones que durant el cap de setmana a més llocs 
el veu; que no creu que sigui aquest el problema; que cadascú 
exerceix el seu càrrec com considera convenient; que potser 
alguns donen més importància a actes institucionals i altres 
donen més importància a fer activitat política; que no creu 
que s'hagi de convertir això en una competició d'agendes; que 
les dades que consten al registre d'interessos i activitats 
només diu a quina empresa treballa; que no diu ni quin 
contracte té, ni quant cobra ni tot això; que diu que 
s'exerceix de tal a l'empresa tal, però que a més és públic i 
notori perquè a Figueres es coneixen tots; que no es diuen 
dades personals d'una empresa, sinó que es diu de què es 
treballa; que són dades perfectament publicables; que creu 
que no ha de fer por tot això i que el que sigui de caràcter 
personal es pot tatxar i es publicarà allò que respecti la 
llei de protecció de dades sense cap inconvenient. 
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Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la 
urgència de la moció abans transcrita. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar la moció abans transcrita. 

Seguidament, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Pérez Márquez que diu que des del seu grup volen agrair tant 
al grup de govern com a la resta de grups del consistori el 
suport en aquesta moció. 
 
----22. Precs i preguntes: A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les intervencions següents: 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Pérez 
Márquez sobre si es pot arreglar o quina solució es pot donar 
a les bandes que hi ha a la carretera de Llers. Fa ús de la 
paraula el senyor Pérez Márquez que diu que  voldrien 
comentar un tema que ja fa temps que es va comentant, però 
que no recorda si s'ha portar a Ple o no; que es tracta de 
les bandes que hi ha on acaba el carrer Avinyonet i comença 
la carretera de Llers, a la zona oest; que a força del 
trànsit de camions salten i queden els claus; que estan 
produint incidents i accidents; que pregunta que si això es 
pot arreglar o que quina solució es pot donar a això. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
és veritat que n'han saltat unes quantes, però que 
s'atreviria a dir que no només han saltat pels camions que 
són molts, sinó que, a vegades, també, per altres coses i que 
tot i així es reposaran. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Pérez Márquez que pregunta que si es farà servir el mateix 
sistema de goma amb clau. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Felip Gayolà 
que diu que sí. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Pérez Márquez que diu que pregunta que si no seria més 
pràctic fer-ho amb formigó perquè així potser no saltarien; 
que no en té ni idea, ja que no és tècnic, sinó que ho diu 
perquè si aquest sistema va saltant cada vegada potser 
s'hauria de fer una altra cosa. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Felip Gayolà 
que diu que  normalment no salten enlloc aquestes bandes 
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perquè normalment el que fan quan passen camions de gran 
tonatge és que s'enfonsa inclús l'asfalt, però que en aquest 
cas no s'enfonsa, sinó que han desaparegut i que, per tant, 
el que tornaran a fer serà el mateix. 
 
----Cultura: Pregunta que formula la senyora Sànchez Dipp 
sobre si ja es tenia premeditada la decisió de retirar la 
subvenció al festival Ingràvit. Fa ús de la paraula la 
senyora Sànchez Dipp que diu que vol fer una pregunta al 
regidor de cultura el senyor Alfons Martínez en relació al 
festival Ingràvit; que s'estendrà una mica, però que espera 
no avorrir-los; que fa uns dies van conèixer la notícia que 
l'Ajuntament retirarà la subvenció al festival i que enguany 
se celebrarà un concurs públic per a la celebració d'un 
festival de cultura contemporània; que aquesta decisió ve 
avalada pels continuats informes negatius del secretari que 
manifestava la necessitat de realitzar un concurs públic per 
aquest tipus d'esdeveniments; que la Candidatura d'Unitat 
Popular sembla hi ha donat suport i que així ho ha manifestat 
repetides vegades, tot i que, volen fer un apunt sobre el 
procediment i, segurament, les formes amb que s'ha donat a 
conèixer aquesta informació; que ha de plantejar un seguit de 
preguntes que el senyor Martínez les pot anar responent; que 
pregunta que si ja es tenia premeditada la decisió de retirar 
la subvenció al festival i que com és que s'ha comunicat tan 
tard als promotors del festival; que segons aclariments dels 
mateixos promotors de l'Ingràvit fins fa no gaire hi havia 
reunions conjuntes amb l'organització i l'Ajuntament; que, de 
fet, n'hi van haver fins 15 dies abans que ho comuniquessin; 
que la següent pregunta seria perquè ho han anunciat a la 
premsa abans de comunicar-ho als mateixos organitzadors; que,  
si s'ha pres aquesta decisió de retirar la subvenció per fer 
un concurs públic, perquè no s'ha fet amb altres festivals; 
que pregunta que si també és voluntat de fer-ho amb 
l'Acústica i amb d'altres; que no qüestionen la voluntat de 
crear un concurs públic, sinó especialment les formes amb que 
s'ha actuat des de la regidoria de Cultura; que les 
declaracions a la premsa han estat del tot desencertades; que 
vol posar alguns exemples; que la Candidatura d'Unitat 
Popular considera que han estat desencertades; que s'ha fet 
un atac directe a la professionalitat dels organitzadors i 
dels artistes; que el senyor Martínez ha assegurat a la 
premsa coses com que els resultats desitjats de públic i de 
continguts no eren els adequats i que el que es buscarà es 
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fomentar la professionalització del comissariat d'art i la 
projecció de nous artistes amb projectes valorats per 
professionals de reconegut prestigi; que entenen que el 
senyor Martínez ha assegurat que fins ara això no s'ha 
garantit; que demana que s'expliqui una mica com pot 
justificar la manca de professionalitat d'artistes tan 
reconeguts com Núria Güell que és una de les artistes joves 
catalanes amb és projecció internacional; que és la mateixa 
artista que aquest consistori i aquest govern li va censurar 
una obra quan li va molestar; que demanen que expliqui una 
mica millor la línia de les declaracions; que fa poc la 
Comissió que es reuneix per elaborar el nou pla de cultura ha 
fet balanç del pla anterior i que estaria bé fer un pas a tot 
allò que s'ha incomplert; que segons el pla anterior, una de 
les prioritats, era situar Figueres en una xarxa de ciutats 
amb activitats culturals; que pregunta que si el senyor 
Martínez és conscient de la tasca de difusió de l'activitat 
cultural que es fa a Figueres quan l'Ingràvit crea dues seus 
paral�leles al festival de Perpinyà i a Barcelona; que el pla 
de cultura posa especial èmfasi en que cal fer tasca a les 
escoles; que centenars de nens i nenes, gràcies al festival, 
treballaven amb artistes i desenvolupaven projectes 
directament amb ells de forma creativa; que pregunta que si 
s'ha preguntat a les escoles quina valoració fan d'aquests 
tallers i que si s'ha pres la decisió en base a aquests 
tallers; que ha de repetir que no qüestionen la voluntat de 
fer un concurs públic perquè entenen que els promotors s'hi 
poden presentar i poden guanyar el concurs com tants d'altres 
productors o creadors, però que sí que lamenten molt les 
formes i que els agradaria que el senyor Martínez respongués 
una mica el que li pregunten, especialment, si la voluntat de 
la regidoria és fer un concurs públic amb la resta de 
festivals com, per exemple, el festival Acústica de la 
mateixa manera que s'ha fet amb l'Ingràvit. 
 Seguidament, intervé el senyor Martínez Puig que diu que  
ho intentarà respondre més o menys tot; que el que es canvia 
és el model i que, per tant, no serà un festival de cultura 
contemporània, sinó que serà una mostra d'art contemporani; 
que aquesta mostra està pensada amb una concepció de 
consolidació professional; que creu que s'han confós els 
termes quan ha dit que no era professional; que la fórmula de 
subvenció amb la fórmula que es farà serà de contractació 
directa de comissariat d'art; que això significa que la 
persona que es contracta a través d'una convocatòria oberta 
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rebrà uns honoraris del total de la partida; que aquests 
honoraris seran el benefici del comissari, comissaris o grup 
de creadors perquè serà bastant obert i que la resta serà a 
producció; que quan parla de professionalització és en aquest 
sentit, no tant del que es fa o es feia, sinó que és en el 
sentit que se li doni a l'hora de fer la contractació; que és 
una contractació professional; que en cap moment ha 
qüestionat que no sigui professional el que s'hagi fet ni el 
que es farà; que la senyora Sànchez ha parlat dels tempos; 
que s'ha reunit dues vegades amb els membres de l'Associació 
Z que són els que organitzen l'Ingràvit; que s'hi va reunir 
al setembre i fa quinze dies o tres setmanes; que al setembre 
ja els va dir que canviarien la fórmula i que canviarien el 
model, però que després en un comunicat han dit que se 
n'havien assabentat per la premsa; que tot depèn del mitjà 
que es llegeixi perquè a l'Empordà han dit que se'n van 
assabentar per  la premsa, que a El Punt diuen que fa quinze 
dies i que a l'Ara diuen que es van reunir amb ell i que els 
ho va dir, però no posen cap data; que això és el que han dit 
a la premsa; que probablement hi ha més versions donades per 
ells mateixos; que al setembre ja va avisar-los que hi hauria 
un canvi de model i que no s'han tornat a reunir fins fa 
quinze o tres setmanes; que quan s'organitza un esdeveniment 
d'aquest tipus es fa a risc i aventura de qui ho organitza; 
que no és que no tinguin el suport de l'Ajuntament, sinó que 
l'Ajuntament canvia de fórmula; que poden concórrer; que si 
el seu projecte és seleccionat es podrà realitzar l'Ingràvit; 
que això ha de quedar clar; que no és excloent, sinó que és 
inclusiu; que l'altre part de la subvenció que reben de la 
Generalitat de Catalunya no la tenen assegurada, no l'han 
rebut i estan pendents que se'ls concedeixi, segurament, a 
finals de maig o principis de juny; que vol que quedi clar 
que la voluntat és canviar de fórmula; que respecte la resta 
de festivals, creu que el compromís del govern, que ho ha dit 
en més d'una ocasió, i també de la resta dels regidors de 
l'oposició que ho han demanat és aquest; que s'estan buscant 
fórmules; que cada activitat cultural tipus festival, com els 
que hi havia fins ara, tenen unes característiques diferents; 
que no és el mateix un festival de la música, que un festival 
de circ o un festival, en aquest cas, d'art i cultura 
contemporània; que s'està treballant en aquest sentit; que 
també és veritat que, per exemple, l'Acústica en aquest 
moment té conveni i que, per tant, hi ha marge de temps per 
poder-ho fer; que la voluntat és canviar-ho; que creu que al 
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llarg d'aquest any i l'any que ve podran tenir-ho solucionat 
d'una manera que es puguin fer les activitats i també que 
administrativament sigui tot correcte; que la idea és això; 
que no sap si es deixa alguna cosa; que vol que quedi molt 
clar és que aquesta decisió del setembre abans de la polèmica 
que hi va haver al voltant de la prohibició de la 
instal�lació estava presa com un canvi de model i de format; 
que s'han anat entre tots conjurant per poder-ho fer i des 
del govern són els responsables de fer-ho i que, per tant, 
això ja es va avisar al setembre; que només ha tingut amb 
ells dues reunions; que també ha de dir, a títol personal i 
amb la poca experiència que ha acumulat, que és estrany que 
si hi ha interès a organitzar un festival, com és el cas de 
l'Ingràvit o qualsevol altre, no es digui res al regidor amb 
el que en teoria s'ha de trobar; que és molt estrany; que pot 
assegurar que la gent, normalment, sol fer un seguiment ni 
que sigui puntual o breu amb el regidor respecte els temes; 
que quan van demanar hores se'ls va donar el més aviat 
possible; que  només ha tingut dues reunions amb ells; que la 
idea és que sigui una mostra d'art contemporani oberta a 
creadors i comissaris d'art; que a més creu que és una bona 
fórmula perquè no n'hi ha gaires que es puguin fer així; que  
en cap cas vol que es qüestioni la professionalitat de ningú, 
sinó la fórmula amb la que s'accedeix a aquest tipus de 
mostra que és la de contractació a través d'una convocatòria 
oberta; que probablement si tenen experts de reconegut 
prestigi que puguin dictaminar si els projectes són o no són 
els bons és millor que un criteri propi o de qualsevol altre 
persona que no és experta en art contemporani i que, per tant 
si poden trobar experts que puguin decidir sobre els 
projectes que, en principi, es puguin presentar creu que 
millor que millor. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que dóna les gràcies pels aclariments 
fets; que és cert que la informació que han rebut sobre la 
qüestió és 100% per la premsa; que és veritat que les 
declaracions matisades es poden entendre diferent; que la 
pregunta era per fer aquests aclariments perquè els han 
sorprès els tempos i les reaccions sobre la situació; que 
estan satisfets que l'Ajuntament de Figueres aposti per la 
cultura contemporània i aposti per un model de contractació 
pública i que ha d'insistir que s'aposta per això en tots els 
nivells; que no es faci només per unes qüestions, però no per 
a totes; que per aquesta part estan satisfets; que han estat 



 86  

aclarides les qüestions de forma que els arribaven, però que  
la qüestió que potser mancava era la de la part educativa; 
que suposa que en el plec de clàusules o a les bases es 
tindrà també en compte l'impacte que pot tenir una activitat 
de cultura contemporània d'aquest nivell en molts sentits; 
que no cal que li contesti ara; que esperen i compten que hi 
haurà també la vessant educativa i que dóna les gràcies pels 
aclariments. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Martínez Puig 
que diu que  quan es facin públiques les bases ja ho veuran; 
que les farà arribar; que no hi ha cap inconvenient; que el 
projecte ha d'anar acompanyat d'un seguit d'elements de 
divulgació i elements complementaris que són, evidentment, 
tallers educatius i pedagògics; que això sí que consta que ho 
pugui tenir, tot i que cada projecte ho plantejarà d'una 
manera lliure i com cregui convenient, però que sí que consta 
això; que ja farà arribar la informació tant bon punt la 
tingui i que de fet ja la té, però que la farà arribar quan 
estigui aprovada i es pugui fer pública. 
 
----Serveis municipals: Prec que formula la senyora Olmedo 
Delestal perquè se li faci arribar un informe sobre el model 
amb el que es vol gestionar l'empresa Ecoserveis. Fa ús de la 
paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que ahir va anar a 
recollir un CD que parla de l'empresa Ecoserveis; que ho va 
mirar una estona; que, primer de tot, ha de dir que les 
persones que l'han fet hi han treballat de valent; que està 
molt bé, però que creu que és molt tècnic; que ho van vendre 
com si fos un informe, però que li sembla que és molt i molt 
tècnic; que repeteix que està molt bé, però que sembla ser 
que hi ha algun altre informe que sí que parla del model que 
es vol portar a terme amb aquesta empresa que seria el model 
públic, municipal o bé mixt o privat; que sí que li agradaria 
que li fessin arribar; que creu que s'haurien de trobar i fer 
una reunió per explicar-ho perquè creu que a aquestes alçades 
el govern ja ha de tenir un model a seguir; que sembla ser 
que hi ha un informe a banda del que s'ha entregat que sembla 
ser que diu que no seria possible fer-ho municipal perquè no 
és legal i que llavors quedarien el model mixt o el model 
privat; que pregunta que què passa si s'agafa el model mixt; 
que es parla que els serveis de l'empresa Ecoserveis podrien 
ser dividits; que els treballadors no estarien d'acord, ja 
que pensen que passar l'empresa a Fisersa podria minvar els 
seus sous o que es podrien anar reduint; que, fins i tot, 
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parlen que es podria fer alguna actuació; que després queda 
la part privada; que no hi hauria cap problema si fos alguna 
concessió que portés alguna empresa privada perquè no hi 
tindrien res a veure; que creu que sí que cal fer una reunió; 
que el govern, d'una vegada per totes, ha de començar a 
definir quin model vol; que des del Partit Popular sempre 
havien dit que no, però que ara també sembla ser que 
legalment no és possible; que sembla que s'hauria d'optar per 
un model mixt o privat; que el model mixt podria ser el 27, 
el 20 o el 30, però que creu que cal començar a fer el plec 
de condicions perquè el que s'ha de fer és buscar els millors 
serveis i  mirar pels treballadors; que estan al mes de maig 
i que això s'acaba el mes d'octubre; que sí que es va fer una 
reunió, però que va ser molt genèric; que no van concretar 
massa res perquè havien d'esperar aquests informes; que ara 
tenen això que diria que no és un informe i que torna a 
repetir que sembla ser que hi ha un informe més petit que 
parla ja de tot això que acaba de dir. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el que 
s'ha facilitat i recollit són els plans de gestió dels 
serveis, de com es creu, a nivell tècnic, que s'han de 
recollir les escombraries; que no ho ha fet el govern, sinó 
que s'ha encarregat a enginyeries específiques sobre quin 
seria el model òptim des del punt de vista de com s'han de 
recollir escombraries, com s'ha de fer el manteniment de 
zones verdes, o parcs i jardins de la ciutat, o com implantar 
algun sistema d'enllumenat públic; que el que tenen són els 
plans de gestió dels serveis; que són tècnics perquè els han 
fet enginyeries tècniques; que, un cop saben tècnicament com 
s'ha de fer, s'ha de veure quines possibilitats tenen de fer-
ho; que s'han de reunir en els pròxims dies; que no tenen  
predecidit el que volen, sinó que n'han de parlar a nivell de 
govern, però que es compromet, a primers de juny, veure's 
tots i anar a enfocar les possibilitats que s'han dit amb un 
estudi jurídic que s'ha fet de pros i contres de la gestió 
directa i de la gestió indirecta; que no ha dit que legalment 
no es pugui fer la gestió directa; que hi ha pros i contres 
propis de les inversions, però que no és que legalment no es 
pugui; que quan la senyora Olmedo diu mixta no sap ben bé què 
vol dir, però que, en tot cas, no està decidit; que un cop 
s'hagin mirat els plans de gestió els convocaran pròximament 
per parlar de pros i contres de les diferents formes de 
gestió, si directa o si indirecta amb concessió; que el que 
és segur que no pot ser i jurídicament ja s'ha eliminat amb 
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les directives comunitàries és una empresa mixta; que el que 
tampoc pot ser és agrupar tots els serveis; que des del 
principi la voluntat va ser dir que voldrien que cada servei 
fos prestat pel millor prestador específic de cada cosa, qui 
sigui expert en parcs i jardins, qui sigui expert en 
recollida d'escombraries i qui sigui expert en implantació i 
funcionament i manteniment de l'enllumenat; que ara tenen els 
plans de gestió; que en els pròxims dies els convocaran per 
veure les diferents opcions jurídiques de gestió directa o 
indirecta; que creu que es resoldrà aquest tema, però que no 
tenen res decidit; que el personal està inquiet des que sap 
que finalitza l'empresa i que té moltes ganes de saber què 
serà del seu futur, però que sempre s'ha repetit que ningú 
perdrà el lloc de treball, ni la categoria, ni el sou, tant 
si s'adopta una forma com una altra; que tampoc s'ha dit mai 
que si s'incorporen a Fisersa se'ls baixarà el sou, sinó que  
al contrari perquè s'haurien d'arbitrar models de transició i 
que el que podrien provocar és que el personal de Fisersa es 
volgués equiparar; que ningú ha dit que es baixaria el sou a 
ningú; que en paral�lel s'està negociant una mesa de 
negociació; que hi estan havent reunions de mesa de 
negociació en relació amb el conveni; que s'hi estan 
preveient mesures per garantir condicions; que tot això 
s'està fent en paral�lel; que toca negociar un nou conveni; 
que no s'han de barrejar coses; que no s'ha d'alarmar més del 
compte; que el que sí que toca és anar decidint, però que 
properament es reuniran; que el que s'ha passat són els plans 
de gestió de cada servei perquè creu que no els tenien, ja  
que era allò que es venia demanant repetidament; que es va 
demanar al Consell Comarcal una revisió d'una contracta sobre 
la gestió de residus; que ja tenen els plans de gestió; que 
ara hauran de parlar de quines són les fórmules legals de 
gestió directa o indirecta, si directament per l'empresa 
municipal o si concessió i que hauran de parlar sobre això. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que voldria saber com quedaria tot 
això; que si ho assumiria l'Ajuntament o que si es farà la 
concessió mixta o la concessió privada; que creu que ha 
quedat ben entès; que l'alcaldessa diu que es reuniran, però 
que a l'octubre s'acaba i que no queda massa temps; que diria 
que en aquest any es podria haver fet alguna cosa més; que 
creu que el més calent està a l'aigüera; que suposa que el 
govern ja ho sap, però que l'oposició no té idea de res; que 
creu que això és el que més preocupa a l'oposició, als 
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treballadors i als figuerencs perquè els figuerencs el que 
volen és que hi hagi un bon servei; que no volen el servei 
que hi ha hagut aquests últims dos o tres anys o no sap 
quants; que li sembla que ja van tard; que al grup popular li 
sembla que van molt i molt tard perquè el mes d'octubre és 
ja; que estan al mes de maig; que després ve l'estiu; que 
llavors pot ser que es faci a corre-cuita i puguin tornar-se 
a equivocar; que haurien de tenir la garantia que això es 
faci bé; que veu que encara no saben res, que estan esperant 
els serveis jurídics, que s'han de tornar a trobar i que van 
passant els dies; que no sap què passa; que si estigués al 
lloc del govern potser ho faria pitjor, però que veu que tot 
és summament lent i que al final no atrapen res o atrapen 
poc. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que lent ho és, però és que volen anar sobre segur; que en 
els propers dies o setmanes es mirarà; que ahir en van parlar 
amb el Director de Serveis Urbans i amb el regidor i que els 
convocaran per presentar les diferents opcions jurídiques de 
gestió. 
 
----Ordenances municipals: Pregunta que formula la senyora 
Perpinyà Fortunet sobre en quin punt està el tema de 
l'ordenança de terrasses. Fa ús de la paraula la senyora 
Perpinyà Fortunet que diu que el seu tema també és un tema 
recurrent; que no és un tema sobiranista, però que ha de dir 
al senyor Amelló que tornen a estar en el dia de la marmota 
perquè és sobre el tema de les ordenances en relació a les 
terrasses; que tornen a estar a portes de l'estiu; que tornen 
ser una ciutat que encara no ho té sobre la taula; que això 
els preocupa; que es fan demandes; que s'obren nous 
establiments que, a més a més, són al centre; que s'ha 
avançat en petits temes pel tema de l'ocupació de la via 
pública amb les obres, però que aquest és un tema que creu 
que ja els crema els dits i més enllà; que pregunta que en 
quin punt estan i que com es pot actuar més ràpidament. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que amb això 
sí que hi ha un full de ruta marcat; que és evident que no 
atrapen aquest estiu, però que sí que tenen un calendari; que 
tenen una reunió prèvia tècnica amb els tècnics a nivell 
jurídic i a nivell tècnic; que els convocaran a una comissió 
d'ordenances de terrasses; que el dia 18 té aquesta reunió 
prèvia; que li sembla que també van fixar data de la 
convocatòria de la reunió; que volen convocar la reunió el 
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dia 30 de maig; que no sap si la secretària a la Comissió ho 
ha notificat, però que avança que el dia 30 de maig a les set 
de la tarda farien la primera comissió per valorar la 
proposta que tècnicament s'està redactant i que el govern 
valorarà el dia 18; que la reunió està prevista per al dia 30 
a les set de la tarda i que ho tenen tot parlat i ben 
treballat perquè sigui vigent l'any que ve. 
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Borrego Torres 
perquè es facin unes neteges més profundes a la part superior 
de la Plaça Catalunya. Fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que l'altre dia, diumenge, a causa del mal 
temps, la colla castellera va haver de fer la seva jornada a 
Plaça Catalunya amb la qual cosa molta gent va anar a la part 
superior de la Plaça Catalunya per veure-ho; que 
lamentablement es van trobar amb una imatge molt desagradable 
perquè hi havia bosses d'escombraries, llaunes i roba bruta; 
que no entén que el servei de neteja no vagi en aquesta part 
a fer la seva funció a més en dies com aquest; que ha de 
recordar que a la Plaça Catalunya s'hi ha fet el Concurs de 
sardanes a la tarda, el dia de la Fira del Llibre Vell i la 
Fira del Dibuix; que és un lloc on la gent hi puja a gaudir 
de la imatge; que la seva petició es que s'hi vagi a fer unes 
neteges més profundes; que també feia certa mala olor; que la 
gent que anava allà a gaudir, però que el que s'emportava era 
una desagradable visió; que no s'hi veia el que hi havia dins 
les bosses, però que hi podia haver alguna xeringa i que cal 
preguntar-se què hagués passat si un nen hi hagués posat la 
mà; que la veritat és que era molt lamentable; que en 
l'anterior mandat ja es va comentar que es faria un tancament 
d'aquesta part de la Plaça Catalunya i que ara el grup 
popular ja ho exigeix; que la veritat és que ja fa molts 
mesos, per no dir anys, que això hauria d'estar tancat perquè 
evitarien aquestes males pràctiques que es fan allà; que 
s'hauria de poder obrir en certes ocasions; que quan es 
tanqui s'hauria de netejar bé, però ara està en molt mal 
estat; que està ple de grafitis i brut; que creu que és una 
zona molt maca; que un lloc molt maco per contemplar la 
plaça, però que ara està en un estat molt degradant i que, 
per tant, la seva petició i la seva pregunta és perquè no 
s'està fent tot aquest tema. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
és veritat que el dia que hi havia els castellers hi havia 
una manta a dalt; que va pujar; que la va veure; que també és 
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veritat que ha de dir que hi van cada dia a netejar, però que 
també és veritat que cada dia hi puja jovent a la nit i que 
per això es neteja cada dia; que des que es van aprovar els 
pressupostos es va fer un petit projecte que ja havien fet 
l'any anterior per tancar les tres escales de l'altell; que 
això ja s'està fent; que l'empresa creu que dintre quinze 
dies o tres setmanes ja les tindrà fetes; que s'estan fent i 
que tan bon punt es tinguin fetes les posaran; que han hagut 
de fer un projecte que s'adeqüés a l'estructura del que és 
l'edifici; que això ho va fer els serveis tècnics; que ara 
s'ha encarregat i que creu que en quinze dies o tres setmanes 
es tancarà. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Giró Ribas 
sobre com està el tema de la cessió per part de Foment del 
tram urbà de la Nacional II. Fa ús de la paraula el senyor 
Giró Ribas que diu que vol fer una pregunta en relació a la 
cessió per part de Foment del tram urbà de la Nacional II que 
seria l'avinguda de Salvador Dalí; que pregunta que com està 
aquest tema; que el grup d'Esquerra Republicana considera que 
és urgent començar a fer actuacions a l'avinguda Salvador 
Dalí per pacificar i per convertir-la realment en una 
avinguda on els vianants puguin passejar tranquil�lament i no 
ser objecte d'atropellaments; que últimament estan també 
veient conductes incíviques amb conductors que se salten 
semàfors en vermell i amb conductors que fan girs a 
l'esquerra on no es pot i que, per tant, creuen que és una 
actuació que l'Ajuntament ha d'entomar urgentment perquè 
l'avinguda de Salvador Dalí realment sigui una avinguda 
central i important a la ciutat 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquesta 
cessió la va proposar el mateix Ministeri de Foment 
condicionat a que acceptessin que, un cop efectuada la 
rotonda de la Plaça del Sol, serà aquest plenari municipal el 
que decidirà si amb això es dóna per satisfeta la ciutat i 
accepta l'avinguda Salvador Dalí; que el Ministeri de Foment 
té ganes de cedir el manteniment de vies urbanes, el 
manteniment de vies que eren antigues carreteres nacionals i 
que ara són absolutament avingudes urbanes; que el Ministeri 
de Foment el que voldria és que passés a ser urbà, però que  
el que passa és que aquest Ajuntament havia condicionat 
aquesta cessió a que es fessin quatre rotondes que estaven 
previstes; que ella mateixa va anar Madrid; que el pacte va 
ser que podrien fer la de la Plaça del Sol que és la que ara, 
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el dia 23, acaba el termini de presentació d'ofertes de les 
obres i que, per tant, va endavant; que l'obra està en 
licitació; que el dia 23 acaba la presentació d'ofertes per 
part de contractistes; que aquest any hauria de començar 
aquesta obra; que quan s'acabi s'ha d'acordar si volen que se 
cedeixi l'avinguda Salvador Dalí; que això possibilitarà 
deixar d'estar en normativa de trànsit estatal per entrar en 
normativa de trànsit municipal; que podran mirar que es fa 
amb els girs a l'esquerra que, realment, compliquen l'accés 
al centre en direcció nord-sud, veure l'ampliació de voreres 
i altres coses que puguin sorgir; que la gestió serà 
municipal; que dependrà d'unes ordenances municipals; que 
estan a prop de la solució final si realment volen acceptar 
aquesta cessió; que també és veritat que en temps de més 
bonança econòmica el Ministeri cedia i pagava un tant per 
metre, però que ara pagar un tant també ha desaparegut de les 
condicions; que en tornaran a parlar en el moment en el que 
estigui acabada la rotonda de la Plaça del Sol, però que els 
tempos són que es fa l'obra i que després s'haurà de decidir 
si s'accepta aquesta cessió. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Amelló 
Montiu sobre si hi ha la possibilitat de posar algun tipus de 
ressalt al carrer en la zona del Parc de les Aigües. Fa ús de 
la paraula el senyor Amelló Montiu que diu que de la zona del 
Parc de les Aigües, en la calle Montgó o carrer Capmany 
también han recibido quejas porque parece que el otro día 
también hubo un atropello; que se ve que hay coches que van 
demasiado rápidos y que los vecinos preguntaban si había la 
posibilidad de estudiar poner algún tipo de badén o algo para 
que no corriesen tanto. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que el regidor Masquef ja contestarà, però que vol fer un 
apunt; que amb independència d'aquest accident que hi havia 
unes circumstància i que és gravíssim, però que si volen 
enviarà el resultat dels controls de velocitat que es fan a 
la ciutat; que convé que tots s'ho mirin bé a l'hora 
d'escoltar uns veïns que demanen salts perquè tothom corre 
massa o més del compte; que els enviarà els controls de 
radar; que no ho vol dir aquí, però que avança que és molt 
il�lustratiu que hi ha dies que es fa un control de radar i 
que, per exemple, a l'avinguda Salvador Dalí no hi ha ni una 
sola denúncia; que tots plegats han de mirar ben bé les 



 

 93  

sol�licituds a la carta d'algun veí i que farà saber els 
controls de velocitat perquè és indicatiu. 
 
----Urbanisme: Pregunta que formula la senyora Olmedo 
Delestal sobre com està l'actuació urbanística que es farà a 
la colònia d'aviació. Fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que hi haurà una actuació urbanística al que 
es diu la colònia d'aviació; que tot això es va aprovar fa un 
any i mig; que pregunta que com està; que si aviat es farà 
alguna actuació perquè sembla ser que han de tornar les claus 
del Centre Cívic; que pregunta que com està tot això i que si 
se sap què es farà allà. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que per part 
de l'Ajuntament es va aprovar el planejament adequat perquè 
es reconegués l'aprofitament urbanístic que encara hi havia 
pendent d'executar; que es va entrevistar amb el Ministeri de 
la Vivenda per veure com havien d'avançar; que el propietari 
d'aquests terrenys i aquestes cases és una empresa pública de 
la vivenda; que tocaria a aquesta empresa promoure els 
instruments de gestió urbanística que han d'acabar amb la 
urbanització d'aquest entorn i amb la cessió dels carrers a 
l'Ajuntament, però que aquesta empresa voldria que aquesta 
gestió la fes l'Ajuntament; que preferirien que la gestió 
urbanística es fes des de l'Ajuntament per proximitat i que 
se'ls liquidés a posteriori, com a propietaris, el que són 
els costos d'urbanització i la part que els toca i que estan 
a veure quin conveni s'hauria de fer perquè els poguessin 
encarregar la gestió urbanística d'aquest entorn. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que així que suposa que és cosa 
d'aquesta empresa haver d'entregar les claus del Centre Cívic 
i tot el que comporta. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que sí que són gestions de l'empresa; que l'Ajuntament encara 
no hi intervé perquè no tindrà la titularitat d'aquells 
carrers ni dels serveis fins que no sigui urbanitzat i passi 
a propietat municipal i que la cessió d'espais i tot això 
encara és cosa de l'empresa. 
 
----Parcs i jardins: Pregunta que formula la senyora Olmedo 
Delestal sobre què es pot fer amb les rates que hi ha als 
jardins de la Plaça de les Closes. Fa ús de la paraula la 
senyora Olmedo Delestal que diu que es van reunir amb veïns 
del carrer Alberes que es troba més avall de l'Horta 
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Capellera; que estan molt preocupats perquè hi ha una 
quantitat de rates molt grans per allà els jardins de la  
Plaça de les Closes i que no sap què s'hi pot fer al respecte 
perquè estan molt preocupats. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que l'any 
passar ja es va mirar totes aquelles zones de gespa que hi ha 
en aquells edificis; que és veritat que hi ha problemes en 
aquest sentit; que aquelles zones verdes privades d'aquells 
edificis tenen aquest problema i que s'haurà de mirar, però 
que de totes maneres s'ha estat mirant durant molt de temps. 
 
----Trànsit: El senyor Borrego Torres diu que no s'hauria 
d'avisar quan es posa un radar de control de velocitat. Fa ús 
de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que li ha fet 
gràcia una cosa que ha dit el senyor Casellas; que ja li 
agradaria que els Mossos d'Esquadra diguessin on posen cada 
dia el radar; que l'Ajuntament avisa que posarà un radar a 
l'avinguda Salvador Dalí i que llavors ja se sap que hi ha el 
radar allà; que ja li agradaria que els Mossos d'Esquadra li 
diguessin que estan, per exemple, a la Nacional II, punt 750, 
però que no ho diuen; que aquest és el problema; que si 
s'avisa tothom va amb compte; que no s'hauria de fer; que pot 
posar d'exemple el carrer Méndez Núñez; que pot assegurar que 
quan un vehicle enfila el carrer i veu el semàfor verd es 
pensa que és Fitipaldi i que pot assegurar que s'emportarien 
alguna sorpresa si posessin el radar al carrer Méndez Núñez o 
al carrer Sant Antoni. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que no voldria polemitzar el voltant dels radars, però que 
pot assegurar que tots els radars de l'estat estan publicats 
en una pàgina web i que estan incorporats a tots els 
navegadors dels cotxes. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que els mòbils no; que el radars 
mòbils no hi són i que pregunta que si quan els Mossos 
d'Esquadra es posen a un lloc amb la càmera ho comuniquen a 
algun lloc. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas 
Borrell que diu que li deixi acabar l'argument; que, en tot 
cas, el radar és una qüestió dissuasòria; que el que està 
dient dubta que la majoria de conductors sàpiga que el radar 
està en un carrer o en un altre encara que es publiqui al  
Twitter de l'Ajuntament; que el que constata una vegada i 
altra és que molt sovint es té un problema de sensacions i no 
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de realitats; que pot assegurar que aquesta és la situació 
cada vegada que se surt amb el radar; que la realitat és la 
que és; que no es pot canviar; que pot ben assegurar que no 
és pas perquè es publiqui al Twitter; que saben que a vegades 
ha fet broma; que l'han de perdonar que parli d'ell mateix, 
però que vol dir que sap on està el radar del cinturó de 
ronda i que, tot i així li van caure dos punts; que les coses 
si saben, però que la gent condueix relativament bé; que és 
així i que no hi ha més. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-dues hores i quaranta-set minuts, de la qual 
cosa dono fe.  




