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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.07 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 2 de juny de 2016 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 2 
de juny 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, Núria Galimany, Granés, Agnès 
Lladó Saus, 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 i Antonio Pérez Márquez, 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 el senyor César Luis 
Barrenechea Montero. 

A les dinou hores i catorze minuts, la Presidència 
declara oberta la sessió. 
 
----1. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat de l’informe sobre l’activitat institucional de 
l’Alcaldia. La Presidència procedeix a la lectura de 
l'informe següent: 
     "Activitats institucionals de l'alcaldessa. Maig. 
Divendres 13 de maig. Visita al  barri de  l’Horta Capellera, 
trobada amb els veïns. Pavelló Poliesportiu. Visita als 
participants a l’English Day.  Atenea. Presentació del llibre  
“Pensaments articulats”, un recull d’articles que 
Miquel Esteba va publicar entre 2004 i 2011. Diumenge 15 de 
maig. Pa Volador. LLiurament de premis de la copa de fires de 
tennis del Club Tennis Figueres. Rambla. Aplec de la sardana. 
Teatre Municipal El Jardí. Omnium lliurament premis del 
concurs per a la Joventut de l’Alt Empordà. Pavelló 
Municipal. Lliurament premis campionat de Hoquei. Dilluns 16 
de maig. Diferents carrers. Rua infantil de les Escoles de la 
ciutat. Dimarts 17 de maig. Fundació privada Ksameu. Reunió 
amb veïns per explicar les obres del carrer Joan Arderius. 
Dimecres 18 de maig. Carrer Joan Arderius. Signatura de 
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l’acta de replanteig del carrer Joan Arderius. Fundació Salut 
Empordà. Inauguració de les Jornades Científiques. Dijous 19 
de maig. Barcelona. Reunió amb el director del MACBA. 
Alcaldia. Rebuda  dels alumnes que participen en l’intercanvi 
de l’escola La Salle i l’escola de Pringi. Divendres 20 de 
maig. Alcaldia. Lliurament medalles avis 90 anys. Consell 
comarcal de l’Alt Empordà. Inauguració de la festa de Sant 
Baldiri. Hotel Bon Retorn. Sopar benèfic de l’Associació de 
Malalts d’Alzheimer. Dissabte 21 de maig. Carrer Nou. 
Passejada per la Fira de Sant Baldiri. Teatre Municipal El 
Jardí. Presentació del Cantània. Diumenge 22 de maig. Viatge 
a Xangai per signar protocol d’acord de col�laboració i 
intercanvi en el districte de Minhang." 
 Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que vol fer unes preguntes en referència al viatge a la Xina 
que ha fet l'alcaldessa; que pregunta que qui ha assumit el 
cost d'aquest viatge; que l'alcaldessa ha parlat 
d'agermanament i que, per tant, ho posa en la mateixa 
situació que ciutats com Alcalá la Real o Marignane; que el 
govern parla molt de valors, però que la Xina és el primer 
país del món en penes de mort; que pregunta que si això s'ha 
tingut en compte; que les ciutats que l'alcaldessa devia 
visitar no tenen llibertat d'expressió ni llibertat de 
premsa; que tenen presos polítics; que no hi ha llibertat de 
partits polítics; que l'alcalde d'aquella ciutat suposa que 
no ha estat elegit democràticament com l'alcaldessa; que 
tampoc hi ha una llibertat a nivell sindical; que és el país 
que menys respecta els drets humans del món i que pregunta 
que si l'alcaldessa considera que això no està dins dels 
valors del seu govern. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que va assistir a la Xina convidada 
juntament amb la Cap del Gabinet, la Dolors Barceló; que els 
bitllets d'avió eren sufragats a Zhengzou per al congrés 
turístic que convidava a alcaldes i assumia les despeses tant 
de desplaçament com d'allotjament; que no hi va haver cap 
cost de bitllets d'avió ni tampoc d'allotjament hoteler a la 
ciutat de  Zhengzou; que pel que respecta a l'estada a Xangai 
també es va assumir pel districte amb el qual anaven a firmar 
el protocol de col�laboració; que el cost són els 120 euros 
dels visats; que respecte la segona pregunta creu que és una 
cosa que ja n'han parlat a Junta de Portaveus; que en poden 
parlar a bastament; que tots són conscients que Xina és una  
potència econòmica i amb voluntat d'expansió arreu del món i 
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que, per tant, pot ser d'interès per aquest territori que hi 
hagi inversions malgrat no compartir el règim polític o el 
règim de no llibertat sindical que tinguin al seu país; que 
el govern s'ho mira des del punt de vista de possibilitat de 
promoció econòmica i d'implantació en el territori, tant des 
del punt de vista turístic com des del punt de vista 
d'inversió econòmica en empreses; que aquesta és la visió que 
ha fet veure que pot ser interessant establir relacions de 
col�laboració amb aquest país que s'està estenent i que està 
efectuant inversions arreu del món; que de totes maneres en 
seguiran parlant i que dilluns que ve en Comissió Informativa 
valoraran i faran les reunions que siguin necessàries perquè 
en els propers mesos puguin arribar en aquest agermanament. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per 
assabentat de l’informe abans transcrit. 
 

----2. Treball: Es ratifica el decret de l'Alcaldia de 6 de 
maig de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de 
col�laboració per pràctiques no laborals entre l'Ajuntament 
de Figueres, el Servei d'Ocupació de Catalunya i l'empresa 
Roc 68 SL relatiu al Programa Joves per l'Ocupació. El senyor 
Toro Coll en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, ratificar el decret següent: 

"En data 24 de setembre de 2015 mitjançant aprovació per 
Decret de l’Alcaldia i ratificat pel Ple en la sessió de data 
1 d’octubre de 2015, s’aprovà la sol�licitud adreçada al 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per participar en el 
programa Joves per l’Ocupació (DOGC número 6933 de 12 d’agost 
de 2015, Ordre EMO/254/2015 de 5 d'agost, de modificació de 
l’Ordre EMO/251/2014 de 4 d’agost, DOGC número 6680 de 6 
d’agost de 2014) en la que es preveu atendre 40 joves d'entre 
16 i 25 anys desocupats, combinant accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i 
adquisició d’experiència professional en empreses, a fi de 
facilitar la seva inserció laboral en empreses del territori 
i també fomentar el seu retorn al sistema educatiu. Atès 
l’escrit amb registre d’entrada número 24613 de 7 de desembre 
de 2015 que signa la directora del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, i que adjunta la Resolució relativa a l’atorgament 
del desenvolupament d’actuacions previstes en el Programa 
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya (Programa Joves per l'Ocupació), expedient número 
JPO-84-2015 promogut per l’Ajuntament de Figueres per a 
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millorar la formació i les perspectives d’ocupació de 40 
joves aturats d’entre 16 i 25 anys. L’àmbit territorial 
d’actuació del projecte és la Comarca de l'Alt Empordà.  Atès 
que s’inicià l’execució del programa el dia 18 de desembre de 
2015 i que haurà de finalitzar el 31 de març de 2017, atenent 
a l’article 21 de l’Ordre EMO/254/2015 de 5 d’agost. Vist que 
les empreses que tinguin la voluntat de participar en el 
programa Joves per l'ocupació mitjançant l'oferiment de 
pràctiques no laborals pels joves participants hauran de 
signar, prèviament, un conveni de col�laboració amb aquest 
Ajuntament (base 10.3 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, 
per la qual s’estableixen les bases reguladores del 
programa). Atès que l’empresa haurà de designar un tutor/a 
que serà l’encarregat/da de facilitar l’aprenentatge als 
joves per mitjà de les pràctiques i d’informar al joves sobre 
les mesures de prevenció de riscos laborals. L’Ana Maria 
Maestre Pérez, tutora del grup d’hostaleria (ajudants 
cambrers) serà la persona encarregada de supervisar aquestes 
pràctiques per part de l’Ajuntament de Figueres, del jove 
Ismael Aoulad Del Ayach Galtés. I la Noèlia Martín Naves, 
tutora del grup de comerç (caixers) serà la persona 
encarregada de supervisar les pràctiques també per part de 
l’Ajuntament de Figueres, del jove Ismael Aatani Guirao. 
L’Ajuntament de Figueres té subscrites, per al Programa Joves 
per l’Ocupació, una pòlissa de responsabilitat civil número 
055-1680080861 amb la companyia Mapfre i una pòlissa 
d’accidents número 096-1670002857, incloent incidències in 
itinere també amb la companyia Mapfre. Vist que l’empresa Roc 
68 SL ha manifestat el seu interès pel programa i ha 
seleccionat dos joves participants del programa Joves per 
l’Ocupació, i vist que li interessa poder oferir-los fer 
pràctiques no laborals el més aviat possible, i que no 
representa cap cost econòmic per l’Ajuntament. Vist l’informe 
emès per la Tècnica en Formació i Inserció Laboral, aquesta 
Alcaldia Presidència RESOL: 1r.- Aprovar els documents 
adjunts titulats “Conveni de col�laboració per a pràctiques 
no laborals en empreses – Programa d’experiència professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació”. 
2n.- Aprovar el document adjunt titulat “Motivació per a la 
realització de pràctiques no laborals en horari nocturn. 
Expedient JPO-84-2015”.  3r.- Sotmetre aquest acord a 
ratificació del proper Ple Municipal." 
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----3. Treball: Es ratifica el decret de l'Alcaldia de 9 de 
maig de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de 
col�laboració per pràctiques no laborals entre l'Ajuntament 
de Figueres, el Servei d'Ocupació de Catalunya i l'empresa 
Main Track SL relatiu al Programa Joves per l'Ocupació. El 
senyor Toro Coll en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament 
ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret següent: 

"En data 24 de setembre de 2015 mitjançant aprovació per 
Decret de l’Alcaldia i ratificat pel Ple en la sessió de data 
1 d’octubre de 2015, s’aprovà la sol�licitud adreçada al 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per participar en el 
programa Joves per l’Ocupació (DOGC número 6933 de 12 d’agost 
de 2015, Ordre EMO/254/2015 de 5 d'agost, de modificació de 
l’Ordre EMO/251/2014 de 4 d’agost, DOGC número 6680 de 6 
d’agost de 2014) en la que es preveu atendre 40 joves d'entre 
16 i 25 anys desocupats, combinant accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i 
adquisició d’experiència professional en empreses, a fi de 
facilitar la seva inserció laboral en empreses del territori 
i també fomentar el seu retorn al sistema educatiu. Atès 
l’escrit amb registre d’entrada número 24613 de 7 de desembre 
de 2015 que signa la directora del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, i que adjunta la Resolució relativa a l’atorgament 
del desenvolupament d’actuacions previstes en el Programa 
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya (Programa Joves per l'Ocupació), expedient número 
JPO-84-2015 promogut per l’Ajuntament de Figueres per a 
millorar la formació i les perspectives d’ocupació de 40 
joves aturats d’entre 16 i 25 anys. L’àmbit territorial 
d’actuació del projecte és la Comarca de l'Alt Empordà.  Atès 
que s’inicià l’execució del programa el dia 18 de desembre de 
2015 i que haurà de finalitzar el 31 de març de 2017, atenent 
a l’article 21 de l’Ordre EMO/254/2015 de 5 d’agost. Vist que 
les empreses que tinguin la voluntat de participar en el 
programa Joves per l'Ocupació mitjançant l'oferiment de 
pràctiques no laborals pels joves participants hauran de 
signar, prèviament, un conveni de col�laboració amb aquest 
Ajuntament (base 10.3 de l’Ordre. MO/251/2014, de 4 d’agost, 
per la qual s’estableixen les bases reguladores del 
programa). Atès que l’empresa haurà de designar un tutor/a 
que serà l’encarregat/da de facilitar l’aprenentatge als 
joves per mitjà de les pràctiques i d’informar als joves 
sobre les mesures de prevenció de riscos laborals. L’Ana 
Maria Maestre Pérez, tutora del grup d’hostaleria (ajudants 
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cambrers) serà la persona encarregada de supervisar aquestes 
pràctiques per part de l’Ajuntament de Figueres de les 
alumnes Jessica Medrano Garrido i Maria del Mar Mari Alcañiz. 
L’Ajuntament de Figueres té subscrites, per al Programa Joves 
per l’Ocupació, una pòlissa de responsabilitat civil número 
055-1680080861 amb la companyia Mapfre i una pòlissa 
d’accidents número 096-1670002857, incloent incidències in 
itinere també amb la companyia Mapfre. Vist que l’empresa 
Main Track SL ha manifestat el seu interès pel programa i ha 
seleccionat dues joves participants del programa Joves per 
l’Ocupació, i vist que li interessa poder oferir-los fer 
pràctiques no laborals el més aviat possible, i que no 
representa cap cost econòmic per l’Ajuntament. Vist l’informe 
emès per la Tècnica en Formació i Inserció Laboral, aquesta 
Alcaldia Presidència RESOL: 1r.- Aprovar els documents 
adjunts titulats “Conveni de col�laboració per a pràctiques 
no laborals en empreses – Programa d’experiència professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació”. 
2n.- Sotmetre aquest acord a ratificació del proper Ple 
Municipal." 
 
 ---4. Treball: Es ratifica el decret de l'Alcaldia de 9 de 
maig de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de 
col�laboració per pràctiques no laborals entre l'Ajuntament 
de Figueres, el Servei d'Ocupació de Catalunya i l'empresa 
Picaunamica SL relatiu al Programa Joves per l'Ocupació. El 
senyor Toro Coll en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament 
ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret següent: 

"En data 24 de setembre de 2015 mitjançant aprovació per 
Decret de l’Alcaldia i ratificat pel Ple en la sessió de data 
1 d’octubre de 2015, s’aprovà la sol�licitud adreçada al 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per participar en el 
programa Joves per l’Ocupació (DOGC número 6933 de 12 d’agost 
de 2015, Ordre EMO/254/2015 de 5 d'agost, de modificació de 
l’Ordre EMO/251/2014 de 4 d’agost, DOGC número 6680 de 6 
d’agost de 2014) en la que es preveu atendre 40 joves d'entre 
16 i 25 anys desocupats, combinant accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i 
adquisició d’experiència professional en empreses, a fi de 
facilitar la seva inserció laboral en empreses del territori 
i també fomentar el seu retorn al sistema educatiu. Atès 
l’escrit amb registre d’entrada número 24613 de 7 de desembre 
de 2015 que signa la directora del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, i que adjunta la Resolució relativa a l’atorgament 
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del desenvolupament d’actuacions previstes en el Programa 
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya (Programa Joves per l'Ocupació), expedient número 
JPO-84-2015 promogut per l’Ajuntament de Figueres per a 
millorar la formació i les perspectives d’ocupació de 40 
joves aturats d’entre 16 i 25 anys. L’àmbit territorial 
d’actuació del projecte és la Comarca de l'Alt Empordà.  Atès 
que s’inicià l’execució del programa el dia 18 de desembre de 
2015 i que haurà de finalitzar el 31 de març de 2017, atenent 
a l’article 21 de l’Ordre EMO/254/2015 de 5 d’agost. Vist que 
les empreses que tinguin la voluntat de participar en el 
programa Joves per l'Ocupació mitjançant l'oferiment de 
pràctiques no laborals pels joves participants hauran de 
signar, prèviament, un conveni de col�laboració amb aquest 
Ajuntament (base 10.3 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, 
per la qual s’estableixen les bases reguladores del 
programa). Atès que l’empresa haurà de designar un tutor/a 
que serà l’encarregat/da de facilitar l’aprenentatge als 
joves per mitjà de les pràctiques i d’informar als joves 
sobre les mesures de prevenció de riscos laborals. L’Ana 
Maria Maestre Pérez, tutora del grup d’hostaleria (ajudants 
cambrers) serà la persona encarregada de supervisar aquestes 
pràctiques per part de l’Ajuntament de Figueres dels alumnes 
Anouar El Haskouri, Ndoungou Balde i Tobo MBallo. 
L’Ajuntament de Figueres té subscrites, per al Programa Joves 
per l’Ocupació, una pòlissa de responsabilitat civil número 
055-1680080861 amb la companyia Mapfre i una pòlissa 
d’accidents número 096-1670002857, incloent incidències in 
itinere també amb la companyia Mapfre. Vist que l’empresa 
Picaunamica SL ha manifestat el seu interès pel programa i ha 
seleccionat tres joves participants del programa Joves per 
l’Ocupació, i vist que li interessa poder oferir-los fer 
pràctiques no laborals el més aviat possible, i que no 
representa cap cost econòmic per l’Ajuntament. Vist l’informe 
emès per la Tècnica en Formació i Inserció Laboral, aquesta 
Alcaldia Presidència RESOL: 1r.- Aprovar els documents 
adjunts titulats “Conveni de col�laboració per a pràctiques 
no laborals en empreses – Programa d’experiència professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació”. 
2n.- Sotmetre aquest acord a ratificació del proper Ple 
Municipal." 
 
----5. Treball: Es ratifica el decret de l'Alcaldia de 11 de 
maig de maig de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de 
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col�laboració per pràctiques no laborals entre l'Ajuntament 
de Figueres, el Servei d'Ocupació de Catalunya i la senyora 
Marta Sánchez Bonvilà relatiu al Programa Joves per 
l'Ocupació. El senyor Toro Coll en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret 
següent: 

"En data 24 de setembre de 2015 mitjançant aprovació per 
Decret de l’Alcaldia i ratificat pel Ple en la sessió de data 
1 d’octubre de 2015, s’aprovà la sol�licitud adreçada al 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per participar en el 
programa Joves per l’Ocupació (DOGC número 6933 de 12 d’agost 
de 2015, Ordre EMO/254/2015 de 5 d'agost, de modificació de 
l’Ordre EMO/251/2014 de 4 d’agost, DOGC número 6680 de 6 
d’agost de 2014) en la que es preveu atendre 40 joves d'entre 
16 i 25 anys desocupats, combinant accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i 
adquisició d’experiència professional en empreses, a fi de 
facilitar la seva inserció laboral en empreses del territori 
i també fomentar el seu retorn al sistema educatiu. Atès 
l’escrit amb registre d’entrada número 24613 de 7 de desembre 
de 2015 que signa la directora del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, i que adjunta la Resolució relativa a l’atorgament 
del desenvolupament d’actuacions previstes en el Programa 
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya (Programa Joves per l'Ocupació), expedient número 
JPO-84-2015 promogut per l’Ajuntament de Figueres per a 
millorar la formació i les perspectives d’ocupació de 40 
joves aturats d’entre 16 i 25 anys. L’àmbit territorial 
d’actuació del projecte és la Comarca de l'Alt Empordà.  Atès 
que s’inicià l’execució del programa el dia 18 de desembre de 
2015 i que haurà de finalitzar el 31 de març de 2017, atenent 
a l’article 21 de l’Ordre EMO/254/2015 de 5 d’agost. Vist que 
les empreses que tinguin la voluntat de participar en el 
programa Joves per l'Ocupació mitjançant l'oferiment de 
pràctiques no laborals pels joves participants hauran de 
signar, prèviament, un conveni de col�laboració amb aquest 
Ajuntament (base 10.3 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, 
per la qual s’estableixen les bases reguladores del 
programa). Atès que l’empresa haurà de designar un tutor/a 
que serà l’encarregat/da de facilitar l’aprenentatge als 
joves per mitjà de les pràctiques i d’informar als joves 
sobre les mesures de prevenció de riscos laborals. L’Ana 
Maria Maestre Pérez, tutora del grup d’hostaleria (ajudants 
cambrers) serà la persona encarregada de supervisar aquestes 
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pràctiques per part de l’Ajuntament de Figueres, del jove 
Cristopher Josué Yin López. I la Noèlia Martín Naves, tutora 
del grup de comerç (caixers) serà la persona encarregada de 
supervisar les pràctiques també per part de l’Ajuntament de 
Figueres, de la jove Gemma Pous Vadillo. L’Ajuntament de 
Figueres té subscrites, per al Programa Joves per l’Ocupació, 
una pòlissa de responsabilitat civil número 055-1680080861 
amb la companyia Mapfre i una pòlissa d’accidents número 096-
1670002857, incloent incidències in itinere també amb la 
companyia Mapfre. Vist que la sra. Marta Sánchez Bonvilà, 
autònoma, ha manifestat el seu interès pel programa i ha 
seleccionat dos joves participants del programa Joves per 
l’Ocupació, i vist que li interessa poder oferir-los fer 
pràctiques no laborals el més aviat possible, i que no 
representa cap cost econòmic per l’Ajuntament. Vist l’informe 
emès per la Tècnica en Formació i Inserció Laboral, aquesta 
Alcaldia Presidència RESOL: 1r.- Aprovar els documents 
adjunts titulats “Conveni de col�laboració per a pràctiques 
no laborals en empreses – Programa d’experiència professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació”. 
2n.- Sotmetre aquest acord a ratificació del proper Ple 
Municipal." 
 
----6. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’Alcaldia de 19 de maig de 2016 pel 
qual es va modificar el cartipàs municipal i es van conferir 
delegacions genèriques d’àrees i delegacions especials de 
serveis a diferents regidors i regidores. La Presidència en 
fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, 
donar-se per assabentat del decret següent: 

"La incorporació de nous membres electes comporta la 
modificació del cartipàs municipal i de les delegacions de  
competències en membres de l'Ajuntament. És d’aplicació el 
que disposen els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 56 del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser 
aprovat pel Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 
2/2003, de 28 d’abril, 43,44 i 45 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals que va ser aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, i 62, 63 i 64 del Reglament orgànic municipal.  
Per tot això, aquesta Alcaldia Presidència resol: I. Deixar 
sense efecte el decret de l'Alcaldia Presidència de 30 de 
juny de 2015 que regula el cartipàs municipal i les 
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delegacions de competències en membres de l'Ajuntament. II. 
Constituir el cartipàs municipal que estarà integrat pels 
següents serveis: 1. Gabinet d’Alcaldia i Relacions 
Institucionals. 2. Hisenda. 3. Urbanisme–Planejament, 
Arquitectura i Espai Públic, Rehabilitació i Patrimoni 
Històric. 4. Secretaria i Intervenció. 5. Comunicació 
Corporativa i Digital. 6. Govern Obert i Participació 
Ciutadana. 7. Solidaritat i Cooperació Internacional. 8. 
Relacions Transfrontereres. 9. Medi Ambient i Qualitat 
Ambiental. 10.  Promoció Econòmica. 11. Turisme. 12. Comerç.  
13. Acció Cívica i Drets Civils. 14.  Associacionisme Veïnal. 
15. Mobilitat. 16. Contractació. 17. Patrimoni. 18. 
Contenciosos. 19. Recursos Humans. 20. Tresoreria, Rendes i 
Recaptació. 21. Fires i Mercats. 22. E-administració i 
Informàtica. 23. Estadística. 24. Oficina Municipal d’Atenció 
al Ciutadà (OMAC). 25. Gent Gran. 26. Discapacitació. 27. 
Salut. 28. Regidoria de la Dona. 29. Serveis Urbans i 
Qualitat Urbana. 30. Manteniment. 31. Cultura Popular i 
Festes. 32. Educació. 33. Joventut i Infància. 34. Seguretat 
Ciutadana i Protecció Civil. 35. Benestar Social. 36. 
Habitatge. 37. Cultura. 38. Promoció i Turisme Cultural. 39. 
Esports. 40. Coordinació d'actuacions derivades del Pla 
d'acció municipal. III. Conferir al senyor Pere Casellas 
Borrell la delegació genèrica sobre Planejament. IV. Conferir 
als senyors i senyores que s’esmenten a continuació les 
delegacions especials que per a cada cas i servei s’indiquen:  
Francesc Cruanyes Zafra: 1. Transparència i Participació 
Ciutadana. 2. Solidaritat i Cooperació Internacional. 3. 
Relacions Transfrontereres. 4. Medi Ambient i Qualitat 
Ambiental. 5. Mobilitat. 6. Patrimoni. Manuel Toro Coll: 7.  
Promoció Econòmica. 8. Turisme. 9. Comerç. Jordi Masquef 
Creus: 10. Acció Cívica i Drets Civils. 11.  Associacionisme 
Veïnal. 12. Contractació. 13. Contenciosos. 14. Recursos 
Humans. 15. Tresoreria, Rendes i Recaptació. 16. Fires i 
Mercats. Dolors Pujol Matas: 17. E-administració i 
Informàtica. 18. Estadística. 19. Oficina Municipal d’Atenció 
al Ciutadà (OMAC). 20. Gent Gran. 21. Discapacitació. 22. 
Salut. 23. Regidoria de la Dona. Joaquim Felip Gayolà: 24. 
Serveis Urbans i Qualitat Urbana. 25. Manteniment. 26. 
Cultura Popular i Festes. Núria Galimany Granés: 27. 
Educació. 28. Joventut i Infància. 29. Coordinació 
d'actuacions derivades del Pla d'acció municipal. Pere 
Casellas Borrell: 30. Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. 
31. Benestar Social. 32. Habitatge. Alfonso Jesús Martínez 
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Puig: 33. Cultura. 34. Promoció i Turisme Cultural. César 
Luis Barrenechea Montero: 35. Esports. V. Determinar que els 
delegats a què es refereixen els dos números anteriors es 
denominaran “regidor/a delegat/ada del servei” que 
correspongui. VI. Determinar que les delegacions a què es 
refereixen els punts II i III comprendran la facultat de 
direcció interna i de gestió dels serveis corresponents sense 
que inclogui la facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin tercers." 
 
----7. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l'Alcaldia de 19 de maig 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, aquesta 
Alcaldia Presidència resol: Delegar en el tinent d'alcalde, 
senyor Pere Casellas Borrell, l'exercici de les funcions de 
l'Alcaldia entre els dies 22 i 29, ambdós inclosos, de maig 
de 2016." 
 
----8. Pressupostos: S'aprova inicialment un expedient de 
suplements de crèdit per transferència de crèdit entre 
partides pressupostàries. La Presidència procedeix a la 
lectura de la proposta següent la 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 crèdits extraordinaris que afectin a 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 
es proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels acords 
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següents: 1. Aprovar inicialment l’expedient de crèdits 
extraordinaris, de conformitat amb el que preveuen 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: 
16.304.15320.60900    INVERSIONS EN NOVA INFRAESTRUC- 
                      TURA MOBILIARI URBÀ                     38.000,00 € 
16.304.15320.61901    INVERSIONS EN REPOSICIÓ MOBILIARI 
                      URBÀ                                    18.000,00 € 
BAIXES PARTIDES: 
16.304.15320.21000    CONSERVACIÓ I REPARACIÓ MOBILIARI 
                      URBÀ                                    56.000,00 € 

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. Aprovar la 
modificació del pla d’inversions i finançament 2016. 4. 
Facultar l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes i 
gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors. 
  
----9. Ajuntament: Es canvia la data de la sessió ordinària 
del Ple de l'Ajuntament corresponent al mes de juliol de 
2016. La Presidència procedeix a la lectura de la proposta 
següent: 

"El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 2 de juliol 
de 2015, va disposar fixar en una mensual el nombre de 
sessions plenàries ordinàries i va acordar que es faria, en 
primera convocatòria, el primer dijous de cada mes a les 
dinou hores i que si algun dels dijous citats fos inhàbil es 
realitzaria en primera convocatòria el primer dia hàbil 
següent a les dinou hores i, en segona convocatòria, a la 
mateixa hora del tercer dia hàbil posterior a aquell en el 
qual hagués estat prevista en primera convocatòria. La sessió 
ordinària corresponent al mes de juliol de 2016 s'hauria de 
fer, en primera convocatòria, el dia 7. Ni l'alcaldessa ni el 
primer i únic tinent d'alcalde poden presidir la sessió del 
Ple de l'Ajuntament en aquesta data. Per tot això, es 
considera adient canviar el dia de la sessió ordinària 
esmentada de tal forma que es realitzi el dia 14 de juliol. 
Així es respecta substancialment la periodicitat mensual 
fixada per l’acord plenari anteriorment esmentat per fer els 
Plens ordinaris i es produeix únicament una variació formal 
quant al dia concret del Ple del mes de juliol. Per tot això, 
l’alcaldessa presidenta proposa que s’adoptin els acords 
següents: 1r. Canviar la data de la sessió ordinària del Ple 
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de l'Ajuntament corresponent al mes de juliol de 2016. 2n. 
Fixar com a dia i hora, en primera convocatòria, de la sessió 
ordinària corresponent al mes de juliol la del dia 14 de 
juliol de 2016, a les dinou hores. 3r. Si la sessió s’hagués 
de fer en segona convocatòria fixar com a dia i hora per a la 
seva realització el dimarts dia 19 de juliol de 2016, a les 
dinou hores. 4rt. Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè 
realitzi els actes i les gestions que calguin per a 
l’execució dels acords anteriors." 

Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
les gustaría que se especificase un poco más cuáles son los 
problemas de agenda para no poder celebrar el pleno tanto por 
parte de la alcaldesa como del teniente de alcalde. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que tenen unes reunions convocades que 
fan considerar que seria millor poder realitzar amb 
tranquil�litat el plenari municipal el dia 14 de juliol i que 
no hi veuen inconvenient si és que la resta de regidors no 
tenen també problemes d'agenda el dia 14 de juliol. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que se sabe perfectamente que hay un pleno el primer 
jueves de cada mes y que le sorprende que simplemente sea por 
los problemas de agenda de unas reuniones.  

 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que sí, però que hi ha activitats que no 
s'organitzen des de l'Ajuntament, sinó que s'organitzen des 
d'altres instàncies i que creu que és important també que hi 
assisteixin, però que si hi ha inconvenients o problemes 
d'agenda en fer-ho el 14 de juliol es pot parlar si fer-ho el 
14 de juliol o un altre dia. 

 Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que si no especifican un poco más los motivos en este 
punto votará que no. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que potser se n'hauria d'haver parlat abans 
que no pas aquí al Ple; que no li va bé el dia 14, però que 
farà el que diguin els altres; que pregunta que si es podria 
fer el dimecres o el dimarts abans del dia 7 i que si es pot 
fer el 6 o el 5. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que si volen es pot posar abans del dia 7, però que el passa 
és que la dificultat de la tramitació d'expedients encara hi 
serà més; que si del 7 es passa al 6 no hi ha l'oportunitat 
de tramitació o celebració d'alguna Comissió Informativa més 



 14  

i que per això ho passaven al 14, però que si ha de ser el 
10, l'11 o el 12 tampoc hi ha inconvenient. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que el problema és que cadascú s'ho 
programa tot una mica si se sap que és el primer dijous de 
cada mes i que cadascú s'organitza l'agenda.  

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que es podria fer el dimecres dia 6 de juliol; que hi 
entraran els expedients que hi hagi; que havien dit el dia 14 
per poder-hi incorporar més acords, però que si volen es pot 
proposar el dimecres 6 de juliol. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, 
l'esmena presentada per la Presidència. 
 Seguidament, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, 
adopta l'acord següent: 

"El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 2 de juliol 
de 2015, va disposar fixar en una mensual el nombre de 
sessions plenàries ordinàries i va acordar que es faria, en 
primera convocatòria, el primer dijous de cada mes a les 
dinou hores i que si algun dels dijous citats fos inhàbil es 
realitzaria en primera convocatòria el primer dia hàbil 
següent a les dinou hores i, en segona convocatòria, a la 
mateixa hora del tercer dia hàbil posterior a aquell en el 
qual hagués estat prevista en primera convocatòria. La sessió 
ordinària corresponent al mes de juliol de 2016 s'hauria de 
fer, en primera convocatòria, el dia 7. Ni l'alcaldessa ni el 
primer i únic tinent d'alcalde poden presidir la sessió del 
Ple de l'Ajuntament en aquesta data. Per tot això, es 
considera adient canviar el dia de la sessió ordinària 
esmentada de tal forma que es realitzi el dia 6 de juliol. 
Així es respecta substancialment la periodicitat mensual 
fixada per l’acord plenari anteriorment esmentat per fer els 
Plens ordinaris i es produeix únicament una variació formal 
quant al dia concret del Ple del mes de juliol. Per tot això, 
el Ple de l'Ajuntament acorda: 1r. Canviar la data de la 
sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament corresponent al mes 
de juliol de 2016. 2n. Fixar com a dia i hora, en primera 
convocatòria, de la sessió ordinària corresponent al mes de 
juliol la del dia 6 de juliol de 2016, a les dinou hores. 3r. 
Si la sessió s’hagués de fer en segona convocatòria fixar com 
a dia i hora per a la seva realització el dilluns dia 18 de 
juliol de 2016, a les dinou hores. 4rt. Autoritzar l’Alcaldia 
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Presidència perquè realitzi els actes i les gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors." 

 

----10 Ajuntament: S'aprova el nou model de declaració dels 
membres electes sobre activitats, interessos i causes de 
possible incompatibilitat. La Presidència procedeix a la 
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

"Les declaracions dels membres electes sobre causes de 
possible incompatibilitat, les activitats que els 
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, els 
seus béns patrimonials, la seva participació en societats de 
qualsevol tipus i les seves autoliquidacions de diferents 
impostos estan regulades en els articles 108 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del règim local, 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, 37 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i 30 a 32, ambdós inclosos, 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. Es considera adient modificar el model vigent de 
declaració dels membres electes que recull les circumstàncies 
esmentades més amunt. Per tot això, la Comissió Informativa 
General proposa que s'adoptin els següents acords: 1. Deixar 
sense efecte el model vigent de declaració que han de 
presentar els membres electes que recull les circumstàncies 
esmentades més amunt. 2. Aprovar el nou model de declaració 
dels membres electes sobre causes de possible 
incompatibilitat, les activitats que els proporcionin o 
puguin proporcionar ingressos econòmics, els seus béns 
patrimonials, la seva participació en societats de qualsevol 
tipus i les seves autoliquidacions de diferents impostos i el 
de llibre de registre d'interessos dels membres electes 
segons el format que consta adjunt a aquest dictamen. 3. 
Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i 
gestions que calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 
----11. Obres municipals: S'aprova definitivament el projecte 
d'obra municipal ordinària denominat "Estudi d'adequació als 
apartats de seguretat contra incendis i seguretat d'ús i 
accessibilitat del codi tècnic de l'edificació de la Casa 
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Consistorial". La Presidència procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 

"L’Ajuntament Ple, en sessió de 3 de març de 2016 va 
aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària 
denominat “Estudi d’adequació als apartats SI/SUA del CTE de 
la Casa Consistorial”, és a dir, estudi d’adequació als 
apartats de seguretat contra incendis i seguretat d’ús i 
accessibilitat del codi tècnic de l’edificació de la Casa 
Consistorial, amb un pressupost d’execució per contracte que 
inclou l’IVA de 263.291,70 €. El projecte s’ha exposat al 
públic per termini de 30 dies hàbils i s’ha notificat i obert 
el període d’audiència, pel mateix període de 30 dies, a la 
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball, al Comitè de seguretat i salut laboral de 
l’Ajuntament, al Comitè d’empresa i a la Junta de personal de 
l’Ajuntament, sense que s’hagin plantejat al�legacions. 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 
definitivament el projecte de l’obra municipal ordinària 
denominat “Estudi d’adequació als apartats SI/SUA del CTE de 
la Casa Consistorial”, és a dir, estudi d’adequació als 
apartats de seguretat contra incendis i seguretat d’ús i 
accessibilitat del codi tècnic de l’edificació de la Casa 
Consistorial, amb un pressupost d’execució per contracte que 
inclou l’IVA de 263.291,70 €. 2n.- Publicar l’acord 
d’aprovació definitiva corresponent així com publicar el 
contingut íntegre del projecte a la 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. 3r.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució 
dels acords anteriors." 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que és una cosa que ja venien reclamant des de l'anterior 
legislatura i que, per tant, hi donaran tot el suport; que sí 
que voldria comentar al senyor Jordi Masquef que el dimecres 
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tenia a l'agenda que possiblement es faria el Comitè de 
Seguretat i Salut; que sap que s'han de reunir un cop cada 
tres mesos, però que no ho han fet; que ja sap que es va 
aprovar el projecte el 3 de març, però que es podria haver 
dit al Comitè de Seguretat i Salut que això s'aprovaria 
definitivament i que no se li ha comunicat. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef 
Creus que diu que la senyora Olmedo té tota la raó; que 
properament es convocarà el Comitè de Seguretat i Salut de la 
mateixa manera que hi ha pendent de convocar, abans del 
proper ple, una nova Mesa de Negociació per treure tots els 
temes que encara estan pendents i que han de passar de manera 
urgent pel Ple; que sí que la senyora Olmedo té raó; que es 
van posar de manifest les mancances que té aquest equipament 
municipal, així com els equipaments municipals relatius a 
activitats esportives, però que, tant bon punt n'han tingut 
coneixement s'ha intentat dotar la partida pressupostària i 
posar-hi solució i que, per això, s'aprova això. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que diu que cal dir que tot això s'ha fet perquè hi 
ha un requeriment de Treball; que feia molt de temps que hi 
anaven al darrera i que, finalment, Treball ha dit que 
s'havia de fer sí o sí; que ara es fa; que potser el senyor 
Masquef Creus no en té la culpa perquè no portava aquest 
tema, però que en qualsevol cas s'alegren que finalment es 
faci perquè potser algun dia Inspecció de Treball hagués 
vingut i hagués fet tancar l'Ajuntament. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que té raó, però que tan bon punt van 
veure la seriositat dels riscos que això comportava han 
aprovat immediatament aquest projecte que han remès a 
Inspecció de Treball perquè vegi que estan intentant adoptar 
les mesures necessàries per posar-hi solucions. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades,  
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, aprovar el 
dictamen abans transcrit.  
 
----12. Aportacions i subvencions: S'aproven les bases 
específiques per a l'atorgament de les beques a la joventut 
excel�lent adreçades als alumnes de quart curs d'educació 
secundària obligatòria. La senyora Galimany Granés procedeix 
a la lectura del dictamen següent: 

"Es proposa l’atorgament de les beques a la joventut 
excel�lent adreçades als alumnes de 4t. curs d’Educació 
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Secundària Obligatòria (ESO), consistent en cinc beques a la 
joventut excel�lent de la ciutat amb l’objectiu de potenciar 
i reconèixer l’esforç personal dels/les alumnes en l’àmbit 
escolar -traduït en el seu rendiment-, valorar l’esperit 
emprenedor, la coherència i el compromís amb la ciutat i 
situar Figueres com a Ciutat del Coneixement. Les beques 
consisteixen en una estada de cinc dies a la ciutat de 
València, i inclouen despeses de viatge en tren, trasllats, 
estada en un hotel, manutenció, un passi de tres dies a la 
Ciutat de les Arts i les Ciències, amb acompanyament d’un 
monitor/a. El programa educatiu es completarà amb altres 
visites culturals, educatives i de lleure. A l’expedient 
existeix informe de la Cap del Servei d’Educació favorable a 
l’aprovació d’unes bases per a l’atorgament d’aquestes 
beques. Les bases específiques s’adeqüen, pel que fa a 
objecte, contingut i elements a allò que disposa la normativa 
aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i el reglament que la desenvolupa, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; el Capítol I del 
Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis de les 
entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
i la base 11.8 de les Bases d’execució del pressupost 
municipal per a l’any 2016. L’òrgan competent per a 
l’aprovació de bases per a la concessió de subvencions és el 
Ple. En base als antecedents exposats; la Comissió 
Informativa General proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció 
dels acords següents: 1r. Aprovar les bases específiques per 
a l’atorgament de les beques a la joventut excel�lent 
adreçades als alumnes de 4t. curs d’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) que s’adjunten a l’expedient. 2n. Sotmetre 
les bases a informació pública durant un termini de 20 dies 
mitjançant anunci al BOP i al tauler d'anuncis de la 
corporació i, per referència, al DOGC. Paral�lelament, fer 
difusió de les bases a la pàgina web de l'Ajuntament, als 
mitjans de comunicació locals i comarcals i mitjançant altres 
sistemes de difusió adients a la naturalesa de la 
convocatòria. En el supòsit que no es formulin al�legacions 
i/o reclamacions durant el termini d'informació pública, les 
bases quedaran aprovades definitivament. 3r. Facultar a 
l'alcaldessa presidenta la realització de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
Prossegueix amb la paraula la senyora Galimany Granés que diu 
que es tracta d'unes beques que van néixer l'any 2008 i que 
s'han anat implementant durant tots aquests anys; que van 
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adreçades a reconèixer l'esforç acadèmic als joves que 
estudien a centres educatius a Figueres; que, en aquest cas, 
van dirigides als estudiants que han acomplert 4t d'ESO; que 
són cinc beques per viatjar a la Ciutat de les Arts i les 
Ciències a València i que es tracta d'aprovar les bases les 
quals tenen en compte tant el reconeixement acadèmic que 
valoren els centres com també de reconèixer la implicació 
d'aquests estudiants a la vida associativa de Figueres. 

Seguidament, intervé el senyor García Quesada que diu 
que li sembla una iniciativa molt lloable i molt interessant 
tot allò que sigui el foment de l'esforç; que la convocatòria 
d'aquestes beques és un incentiu que es dóna als joves; que 
li sembla molt adient per premiar tots aquells nois i noies 
que han fet uns estudis lloables en acabar la primera etapa 
d'escolarització obligatòria; que aquestes cinc beques es 
donen des de l'any 2008; que ha pogut assistir a proposar 
alguns d'aquests joves perquè poguessin gaudir d'aquesta beca 
que s'acaba donant, la immensa majoria de vegades, a alumnes 
que tenen un irreprotxable expedient acadèmic sobre la qual 
cosa la Candidatura d'Unitat Popular no s'hi oposa en 
absolut, però que desgraciadament es deixa sovint de banda 
aquells altres alumnes que fan un grandíssim esforç per a 
poder completar aquests estudis i que tenen tot un seguit de 
dificultats que superen, ja que només es valora el resultat 
acadèmic i la ubicació a la vida associativa; que aquestes 
beques estan provisionalment vetades a alumnes que passen o 
han passat per algunes malalties, que tenen dificultats 
d'aprenentatge o que tenen dificultats socials, però que 
malgrat tot tiren cap endavant i es trauran l'ensenyament 
secundari obligatori, però no amb aquelles notes que serien 
susceptibles a poder participar en aquestes beques; que no 
volen que es retirin aquestes beques, sinó que volen que 
s'ampliïn; que s'ampliïn a aquests alumnes que tenen aquests 
resultats tant brillants i que els encoratgin a que continuïn 
estudiant, però que s'ampliï a que també puguin ser premiats 
tots aquells alumnes o al mateix nombre d'alumnes que sense 
tenir un expedient acadèmic tant brillant sí que han 
demostrat una voluntat de superació, una capacitat d'esforç i 
una capacitat de fer millor la vida en els mateixos centres 
educatius; que poden comptar amb el seu vot a favor, però que 
demana que es tingui en compte que aquests alumnes puguin ser 
becats; que entenen que aquests alumnes podrien ser proposats 
pels equips docents de 4t d'ESO dels diferents centres 
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escolars i que podrien ser presentats tranquil�lament en 
aquest mateix curs pels mateixos equips directius. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Galimany Granés que diu que està d'acord en que l'esforç s'ha 
de reconèixer  a tots els nivells, a nivell d'estudiant, a 
nivell professional i a tots els nivells; que dins el Pla 
educatiu d'entorn hi ha una graella d'activitats i tot tipus 
de trobades, premis i solucions que es donen per socialitzar 
tot el que és la comunitat educativa de Figueres i els seus 
estudiants; que tot just fa tres setmanes que ha pres 
possessió, però que durant aquests dies s'ha pogut adonar que 
hi moltes activitats que es duen a terme, però que potser el 
que faltaria és donar-les a conèixer perquè, a vegades, quan 
es parla d'excel�lència dóna molt de nom, però hi ha d'altres 
projectes dins el Pla educatiu d'entorn que també haurien de 
ser igualment valorats com, per exemple, el projecte 
Rossinyolets; que aquest cap de setmana ha assistit a la seva 
cloenda i que és lloable veure com estudiants de Figueres o 
de la comarca s'impliquen durant tot un curs escolar per 
ajudar i implicar al que és la vida de Figueres com a ciutat 
a persones nouvingudes o persones del Barri de Sant Joan com 
ha passat aquest any; que de cara al curs vinent s'han de 
reunir per tal d'elaborar o pensar el Pla educatiu d'entorn; 
que pot dir que pren nota i que ho pensaran. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor García Quesada 
que diu que està completament d'acord. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que ella és qui ha de donar el torn de paraula. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor García Quesada 
que diu que demana disculpes; que s'ha avançat i que no volia 
fer unes  funcions que no són les seves; que està 
completament d'acord amb el que ha dit la senyora Galimany; 
que li agradarà poder participar en el Pla educatiu d'entorn; 
que pensa que hi tenen moltíssimes coses tots a dir; que 
només vol insistir en què si només es premia el resultat 
acadèmic es deixa de banda alumnes que mereixen reconeixement 
i premi; que no mira la quantitat d'activitats que es fan o 
que es poden fer, sinó que parla de la concessió d'una beca 
que des de l'any 2008 està premiant, justament, un tipus 
d'alumnes que es mereixen premi, però que està deixant de 
banda tot un seguit d'alumnes que s'esforcen, que tenen 
dificultats i que mai podran arribar a aquests nivells 
d'excel�lència en notes; que està parlant de l'ensenyament 
secundari obligatori; que no està parlant d'uns estudis post-
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obligatoris que potser es mouen a partir d'unes altres regles 
i que, per això, torna a insistir que la concessió d'aquestes 
beques s'ampliï a aquests alumnes que sense tenir aquests 
expedients acadèmics tant brillants són susceptibles a ser 
premiats pel seu esforç. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Perpinyà 
Fortunet que diu que se suma a la proposta que es fa des de 
la Candidatura d'Unitat Popular que s'ampliï aquest ventall 
de premiats; que, tal com va apuntar en Comissió Informativa, 
torna a fer incís que creu que el concepte beques no és el 
més adequat; que entén que sovint als ciutadans quan se'ls 
parla d'una beca es parla d'un ajut atorgat a un estudiant 
amb benefici per facilitar-li totalment o parcialment el 
pagament, els desplaçaments o la manutenció; que aquest 
concepte de beca a la joventut excel�lent continua pensant 
que no és el més adient i que no hauria de fer cap por parlar 
de premi, ja que, de fet, és un premi a la joventut 
excel�lent; que hi continuaran votant a favor, però que ho ha 
volgut tornar a posar sobre la taula perquè creu que és un 
dels temes a tractar el dir les coses pel seu nom; que també 
s'haurien de poder ampliar a tots els altres estudiants que 
tenen una trajectòria a la secundària a vegades feixuga i amb 
entrebancs perquè no només són les notes acadèmiques, sinó 
també tota aquesta trajectòria i que el vot serà positiu, 
però que torna a fer incís amb la possibilitat de fer el 
canvi de nom. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que està d'acord; que creu que la 
terminologia adequada seria premis perquè es premia, però que 
premia no només un currículum acadèmic, sinó que l'atorgament 
de la beca és pel currículum acadèmic i per la implicació a 
la vida cívica i associativa de la ciutat; que són dos 
indicadors que donen aquest resultat i que, per això, es 
considera excel�lent; que és només des del punt de vista de 
les notes, sinó que també implica una activitat fora de 
l'institut i també un currículum en entitats o associacions 
de la ciutat; que aquest camí que apunta el regidor Toni 
García s'ha iniciat en els punts posteriors incorporant 
beques d'anada i tornada que són per gent que pel que sigui, 
quan li tocava va abandonar l'educació obligatòria perquè va 
anar a treballar o pel que fos, però que anys més tard tornen 
a fer l'esforç i aconsegueixen seguir estudiant; que, com ha 
dit la regidora, estan oberts a incorporar altres criteris 
que possibilitin premiar l'esforç; que en aquest cas seria la 
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voluntat i l'esforç de seguir estudiant i que les línies 
estan obertes en aquest sentit. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Galimany 
Granés que diu que voldria complementar la posició de 
l'alcaldessa; que no estan parlant de beques, sinó que són 
beques a l'excel�lència; que quan es va a l'estranger i es 
porta o demana el currículum, el fet de posar una beca 
d'excel�lència és molt important; que el terme beca no és el 
mateix que premi quan s'ha de traduir en francès, anglès o 
altres idiomes i que vol puntualitzar això. 

A continuació, després de les intervencions esmentades,  
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, aprovar el 
dictamen abans transcrit. 
 
----13. Aportacions i subvencions: S'aproven les bases 
específiques per a l’atorgament de les beques a la joventut 
excel�lent adreçades a estudiants del darrer curs de 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau 
superior. La senyora Galimany Granés procedeix a la lectura 
de la proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

"Es proposa l’atorgament de les beques a la joventut 
excel�lent adreçades a estudiants del darrer curs de 
batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau 
superior, consistent en cinc beques a la joventut excel�lent 
de la ciutat amb l’objectiu de potenciar i reconèixer 
l’esforç personal dels/les alumnes en l’àmbit escolar -
traduït en el seu rendiment-, valorar l’esperit emprenedor, 
la coherència i el compromís amb la ciutat i situar Figueres 
com a Ciutat del Coneixement. Les beques consisteixen en una 
estada de dues setmanes a Londres per millorar l’anglès, i 
inclouen despeses de viatge, trasllats, estada en una 
residència d’estudiants, manutenció i un curs intensiu de 
llengua anglesa. El programa consisteix en 20 classes 
setmanals d’anglès de 45 minuts, de dilluns a divendres, 
impartides a l’escola d’estiu Southbank, ubicada a la 
Southbank University, de Londres i es complementa amb un 
programa d’activitats culturals, d’oci i esportives, sempre 
coordinades i supervisades per un equip de monitors. A 
l’expedient existeix informe de la Cap del Servei d’Educació 
favorable a l’aprovació d’unes bases per a l’atorgament 
d’aquestes beques. Les bases específiques s’adeqüen, pel que 
fa a objecte, contingut i elements a allò que disposa la 
normativa aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
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de subvencions i el reglament que la desenvolupa, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; el Capítol I del 
Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis de les 
entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
i la base 11.8 de les Bases d’execució del pressupost 
municipal per a l’any 2016. L’òrgan competent per a 
l’aprovació de bases per a la concessió de subvencions és el 
Ple. En base als antecedents exposats; la Comissió 
Informativa General proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció 
dels acords següents: 1r. Aprovar les bases específiques per 
a l’atorgament de les beques a la joventut excel�lent 
adreçades a estudiants del darrer curs de batxillerat, cicles 
formatius de grau mitjà i de grau superior, que s’adjunten a 
l’expedient. 2n. Sotmetre les bases a informació pública 
durant un termini de 20 dies mitjançant anunci al BOP i al 
tauler d'anuncis de la corporació i, per referència, al DOGC. 
Paral�lelament, fer difusió de les bases a la pàgina web de 
l'Ajuntament, als mitjans de comunicació locals i comarcals i 
mitjançant altres sistemes de difusió adients a la naturalesa 
de la convocatòria. En el supòsit que no es formulin 
al�legacions i/o reclamacions durant el termini d'informació 
pública, les bases quedaran aprovades definitivament. 3r. 
Facultar a l'alcaldessa presidenta la realització de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors." 
 

----14. Aportacions i subvencions: S'aproven les bases 
específiques per a l’atorgament de les beques per a estudiar 
francès o alemany a l'escola oficial d'idiomes adreçades a 
estudiants de quart d'educació secundària obligatòria, de 
batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà o de grau 
superior. La senyora Galimany Granés procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 

"Es proposa l’atorgament de les les beques per a 
estudiar francès o alemany a l’escola oficial d’idiomes de 
Figueres adreçades a estudiants de 4t d’educació secundària 
obligatòria, de batxillerat i de cicles formatius de grau 
mitjà o de grau superior, consistent en tres beques adreçades 
als estudiants de 4t d’Educació Secundària Obligatòria, de 
Batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà o de grau 
superior que hagin destacat en el seu rendiment en 
l’aprenentatge d’idiomes, amb l’objectiu que puguin 
aprofundir en el idiomes francès i alemany. Les beques 
consisteixen en tres matrícules gratuïtes en l’idioma francès 
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o alemany a l’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres. A 
l’expedient existeix informe de la Cap del Servei d’Educació 
favorable a l’aprovació d’unes bases per a l’atorgament 
d’aquestes beques. Les bases específiques s’adeqüen, pel que 
fa a objecte, contingut i elements a allò que disposa la 
normativa aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i el reglament que la desenvolupa, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; el Capítol I del 
Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis de les 
entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
i la base 11.8 de les Bases d’execució del pressupost 
municipal per a l’any 2016. L’òrgan competent per a 
l’aprovació de bases per a la concessió de subvencions és el 
Ple. En base als antecedents exposats; la Comissió 
Informativa General proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció 
dels acords següents: 1r. Aprovar les bases específiques per 
l’atorgament de les beques per a estudiar francès o alemany a 
l’escola oficial d’idiomes de Figueres adreçades a estudiants 
de 4t d’educació secundària obligatòria, de batxillerat i de 
cicles formatius de grau mitjà o de grau superior que 
s’adjunten a l’expedient. 2n. Sotmetre les bases a informació 
pública durant un termini de 20 dies mitjançant anunci al BOP 
i al tauler d'anuncis de la corporació i, per referència, al 
DOGC. Paral�lelament, fer difusió de les bases a la pàgina 
web de l'Ajuntament, als mitjans de comunicació locals i 
comarcals i mitjançant altres sistemes de difusió adients a 
la naturalesa de la convocatòria. En el supòsit que no es 
formulin al�legacions i/o reclamacions durant el termini 
d'informació pública, les bases quedaran aprovades 
definitivament. 3r. Facultar a l'alcaldessa presidenta la 
realització de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors." 

Seguidament, intervé la senyora Perpinyà Fortunet que 
diu que en aquest cas insisteix en el que també va comentar a 
Comissió Informativa com és que se'n faci la màxima difusió 
perquè en la darrera convocatòria van quedar desertes algunes 
i que això sap molt de greu ja que hi ha un pressupost 
destinat a ajudar en aquestes matrícules que són la gratuïtat 
en la matrícula d'una escola oficial d'idiomes; que sap molt 
de greu quan hi ha hagut gent que no l'ha demanat i que se 
n'hauria  de fer més difusió. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Galimany Granés que diu que està d'acord que se n'ha de fer 
la màxima difusió i que, per això, també els convida a tots a 
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fer la màxima difusió perquè va ser durant molts anys membre 
del consell escolar de l'escola oficial d'idiomes i que va 
quedar perplexa quan va veure que hi havia algun cas que 
quedava desert o que hi havia molt poca gent que participava 
en els premis o beques que es donaven des de la mateixa 
escola oficial d'idiomes i que, per tant, demana que tots en 
faci la màxima difusió. 

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

----15. Aportacions i subvencions: S'aproven les bases 
específiques per a l'atorgament del premi per a les 
trajectòries d'anada i tornada, joves amb valor afegit. La 
senyora Galimany Granés procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

"Es proposa l’atorgament del premi per a les 
trajectòries d’anada i tornada, joves amb valor afegit, 
consistent en un any d’estudis superiors a aquella persona 
figuerenca d'entre 18 i 29 anys que hagi abandonat els 
estudis per incorporar-se al mercat laboral i que, un cop 
allà, en adonar-se que no era competitiva, ha decidit tornar 
a formar-se. Per tant, es busca algú que pugui acreditar una 
trajectòria laboral i/o formativa que reuneixi els mèrits que 
l’acreditin com a exemplar des del punt de vista de 
l’autosuperació, la cerca de l’excel�lència i la 
competitivitat, la voluntat manifesta de millorar i 
transformar el seu entorn i les seves expectatives. El Pla 
Local de Joventut de Figueres recull que el percentatge de 
joves figuerencs que només poden acreditar estudis 
obligatoris o inferiors és quinze punts percentuals per sobre 
de la mitjana catalana. Així mateix, el percentatge de joves 
del municipi amb estudis postobligatoris no universitaris o 
amb estudis universitaris és, en ambdós casos, gairebé un deu 
per cent inferior a la mitjana catalana. L’atur juvenil, tot 
i que alarmant, no ho és molt més que a la resta del 
territori. Les dades deixen clar, però, que la majoria dels 
joves desocupats tenen un escàs nivell de formació i que, per 
contra, a major nivell de formació assolit, més possibilitats 
de treballar. Aquesta beca té com a objectiu reconèixer 
l’esforç d’aquestes persones i estimular la formació dels 
joves, fent que siguin visibles aquelles experiències vitals 
que, tant des de l’àmbit acadèmic reglat com des d’altres 
opcions formatives o orientacions menys ortodoxes i a través 
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de l’esperit emprenedor, la voluntat de millora i 
l’autosuperació, transformen el seu entorn i generen models 
que poden inspirar altres joves descontents amb les seves 
trajectòries formatives i laborals.  A l’expedient existeix 
informe del Coordinador del Servei de Joventut favorable a 
l’aprovació d’unes bases per a l’atorgament d’aquestes 
beques. Les bases específiques s’adeqüen, pel que fa a 
objecte, contingut i elements a allò que disposa la normativa 
aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i el reglament que la desenvolupa, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; el Capítol I del 
Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis de les 
entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
i la base 11.8 de les Bases d’execució del pressupost 
municipal per a l’any 2016. L’òrgan competent per a 
l’aprovació de bases per a la concessió de subvencions és el 
Ple. En base als antecedents exposats; la Comissió 
Informativa General proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció 
dels acords següents: 1r. Aprovar les bases específiques per 
a l’atorgament del premi per a les trajectòries d’anada i 
tornada, joves amb valor afegit, que s’adjunten a 
l’expedient. 2n. Sotmetre les bases a informació pública 
durant un termini de 20 dies mitjançant anunci al BOP i al 
tauler d'anuncis de la corporació i, per referència, al DOGC. 
Paral�lelament, fer difusió de les bases a la pàgina web de 
l'Ajuntament, als mitjans de comunicació locals i comarcals i 
mitjançant altres sistemes de difusió adients a la naturalesa 
de la convocatòria. En el supòsit que no es formulin 
al�legacions i/o reclamacions durant el termini d'informació 
pública, les bases quedaran aprovades definitivament. 3r. 
Facultar a l'alcaldessa presidenta la realització de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors." 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que aquest és un reguitzell de beques i premis amb la 
finalitat de garantir l'estudi i premiar l'esforç; que tan de 
bo es pogués ampliar aquest suport; que s'ha ampliat també 
amb les beques o els ajuts al transport a joves universitaris 
que es desplacen diàriament i que creu que és absolutament 
necessari mantenir tot el que ajudi a mantenir els joves als  
instituts i a les escoles, ja que considera absolutament 
necessari l'edudació i la necessitat de polítiques adreçades 
a educació d'infants i joves. 
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Seguidament, després de les intervencions esmentades,  
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, aprovar el 
dictamen abans transcrit. 
 

----16. Aportacions i subvencions: S'aproven les bases 
específiques per a l'atorgament d'ajuts pel servei de 
menjador als infants escolaritzats a les llars d'infants 
municipals durant el curs 2015-2016. La senyora Galimany 
Granés procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"D’acord amb la resolució de la Direcció General 
d’Atenció a la Família i la Comunitat Educativa d’1 de 
novembre de 2015 la Generalitat de Catalunya ha atorgat 
19.000,00 Euros a l’Ajuntament de Figueres en concepte de 
subvenció per a la minoració del cost del servei de menjador 
escolar dels infants pel curs acadèmic 2015-2016 (Ordre 
ENS/188/2015, de 17 de juny, DOGC núm. 6.900). La subvenció 
atorgada per la Generalitat té per objectiu disminuir la 
càrrega econòmica de les famílies que porten els seus fills a 
les llars d’infants municipals i que es trobin incursos en 
algun d’aquests supòsits: - Que el pare, mare o tutor legal 
rebi l’ajut de la Renda Mínima d’Inserció. - Estar inclòs en 
un pla d’intervenció del Servei de Benestar Social. - Tenir 
algun germà que cursi ensenyaments obligatoris i sigui 
beneficiari d’un ajut o beca de menjador escolar atorgat pel 
Consell Comarcal. Per poder distribuir els recursos assignats 
per la Generalitat de conformitat amb els criteris marcats en 
les bases d’aquestes subvencions es considera pertinent 
convocar una convocatòria específica perquè les famílies amb 
els criteris abans esmentats puguin concórrer-hi. En 
l’expedient consta un informe tècnic en el qual s’exposa la 
conveniència d’aprovar aquestes bases. Les bases específiques 
s’adeqüen, pel que fa a l'objecte, contingut i elements a 
allò que disposa la normativa aplicable: Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions i el reglament que la 
desenvolupa, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol; el Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, i la base 11.8 de les Bases 
d’execució del pressupost municipal per a l’any 2016. L’òrgan 
competent per a l’aprovació de bases per a la concessió de 
subvencions és el Ple. En base als antecedents exposats; la 
Comissió Informativa General proposa al Ple de l'Ajuntament 
l'adopció dels acords següents: 1r. Aprovar les bases 
específiques per a l’atorgament d’ajuts pel servei de 
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menjador als infants escolaritzats a les llars d’infants 
municipals de Figueres durant el curs 2015-2016 que 
s’adjunten a l’expedient. 2n. Sotmetre les bases a informació 
pública durant un termini de 20 dies mitjançant anunci al BOP 
i al tauler d'anuncis de la corporació i, per referència, al 
DOGC. Paral�lelament, fer difusió de les bases a la pàgina 
web de l'Ajuntament, als mitjans de comunicació locals i 
comarcals i mitjançant altres sistemes de difusió adients a 
la naturalesa de la convocatòria. En el supòsit que no es 
formulin al�legacions i/o reclamacions durant el termini 
d'informació pública, les bases quedaran aprovades 
definitivament. 3r. Aprovar la despesa de dinou mil Euros 
(19.000,00 Euros) com a consignació pressupostària del 
programa de subvencions contemplat a les bases específiques 
per a l’atorgament d’ajuts pel servei de menjador als infants 
escolaritzats a les llars d’infants municipals de Figueres 
durant el curs 2015-2016 amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2016 205R5 2310448 “Assistència social i ajuts 
a la família”. 4t. Facultar a l'alcaldessa presidenta la 
realització de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors." Prossegueix amb l'ús de l 
paraula la senyora Galimany Granés que diu que aquestes bases 
no tenen res a veure amb el que s'ofereix des del Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà; que pot dir que tothom que 
sol�liciti ajuda se l'ajudarà a omplir o donar informació 
sobre aquestes bases; que es reben moltes trucades, però que 
s'ajuda de totes les maneres; que es un programa que també es 
fa amb serveis socials; que és un programa nou i que espera 
que tingui la màxima repercussió perquè la idea és poder 
repartir a totes les persones que s'hi acullin aquests diners 
que provenen de la Generalitat de Catalunya. 

Seguidament, intervé el senyor García Quesada que diu 
que potser està confós o errat, però que, si és possible, 
voldria un aclariment i que pregunta que si aquests ajuts són 
pel curs 2015-16. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Galimany Granés que diu que sí. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor García Quesada 
que diu que aquests ajuts es donaran a famílies que ja han 
avançat els diners; que la Candidatura d'Unitat Popular es 
planteja que és que si moltes d'aquestes famílies han 
d'avançar els diners per pagar els menjadors de les llars 
d'infants es deuen trobar amb serioses dificultats; que 
caldria fer que aquests ajuts no fossin a posteriori, ja que 
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es tracte de famílies que tenen dificultats econòmiques; que 
s'hauria de poder efectuar a partir del criteris que 
s'esmentaven, però a priori perquè si es demana a famílies 
que tenen dificultats econòmiques que avancin els diners per 
pagar el menjador sovint el que fan és que aquestes famílies 
no deixin el seu fill al menjador perquè no ho poden assumir; 
que no sap si la xifra que s'ha exposat de 19.000 euros no 
saben si és molt o és poc perquè no saben les propostes que 
no han pogut ser ateses; que pregunta que es fa amb aquelles 
famílies que no poden avançar els diners per pagar el 
menjador de les llars d'infants i que quantes famílies no han 
pogut ser ateses amb aquests diners que es presenten. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Galimany Granés que diu que entén que els serveis socials ja 
tenen totes aquestes casuístiques i que pel que fa a la 
segona pregunta ja ho preguntarà i ho contestarà. 

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

 
----A continuació, essent les vint hores i quatre minuts, la 
Presidència suspèn la sessió. 
 
----Seguidament, a les vint hores i vint-i-vuit minuts, es 
reprèn la sessió amb la presència dels membres de 
l’Ajuntament en Ple que hi eren presents en el moment de la 
suspensió tret del senyor Cruanyes Zafra que, prèviament 
autoritzat per la Presidència, s'absenta de la sessió. 

 
----18. Assumptes urgents. A l'apartat d'assumptes urgents es 
produeixen les intervencions següents:  
 
----Habitatge: S'acorda que l'Ajuntament vetllarà perquè se 
segueixi el protocol d'actuació per atendre la situació de 
precarietat de les unitats familiars ocupants en risc 
d'exclusió residencial. El senyor Armengol Subirós procedeix 
a la lectura de la moció següent: 
 "Moció per a la regularització de la situació dels 
ocupants en risc d'exclusió social. L'actual crisi ha 
impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones 
que, a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes, no 
poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta 
situació d’emergència social, especialment greu en l’àmbit de 
l’habitatge, es tradueix en milers de desnonaments a les 
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nostres terres i centenars de milers de persones que han vist 
vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a 
situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, 
pobresa i exclusió social, econòmica i residencial.  Aquesta 
situació ha portat a moltes famílies a accedir a un habitatge 
amb especial risc, com és el cas de les ocupacions. A 
Figueres, segons l’Agència Catalana de l’Habitatge, 86 
unitats familiars es troben en aquesta circumstància. Es fa 
necessari, doncs, vetllar perquè se segueixin els protocols 
d’actuació per tal que aquestes persones siguin degudament 
ateses i puguin accedir a un habitatge digne d’acord amb el 
que marca la llei. Atès que les administracions públiques han 
de possibilitar l'accés a l'habitatge de tots aquells 
ciutadans que se'n veuen exclosos acomplint el mandat 
constitucional de l'article 47 de la CE, l'article 26 de 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte 
Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals 
(PIDESC). Atès que les administracions públiques han de 
vetllar per garantir el dret d’accés als subministraments 
bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les 
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 
residencial i han de mediar per establir els acords o 
convenis necessaris amb les companyies de subministrament 
d’aigua potable, de gas i d’electricitat per garantir que 
concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats 
familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els 
apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums 
mínims segons contempla la Llei 24/2015 de mesures urgents 
per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica. Atès que les 86 ocupacions registrades 
per l’Agència Catalana de l’Habitatge s’han efectuat en 
immobles propietat de grans tenidors d’habitatge: entitats 
financeres, filials immobiliàries d'aquestes entitats, fons 
d'inversió i entitats de gestió d'actius, inclosos els 
procedents de la reestructuració bancària. Gran part 
d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o 
altra, rescatades amb diners públics. Algunes directament 
gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs 
d'actius a l'anomenat ”banc dolent”, la Societat de Gestió 
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). 
Atesa la manca d’un parc d’habitatge públic al municipi que 
respongui a les necessitats dels figuerencs, segons detalla 
l’Informe de Serveis Socials i Habitatge de Figueres del 25 
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d’abril de 2016. Atès que l’ordenament jurídic vigent defensa 
la inviolabilitat de domicili (excepte en tres casos: delicte 
flagrant, ordre judicial o consentiment dels habitants, 
segons els articles 545 i 553 de la Llei d’Enjudiciament 
Criminal) i qualsevol entrada al domicili que no atengui a 
aquestes condicions pot incórrer en un presumpte delicte de 
violació de domicili, tipificat per l’article 202 del Codi 
Penal. Aquest ple acorda: 1. Que l’Ajuntament de Figueres 
vetllarà perquè se segueixi el protocol d’actuació per 
atendre la situació de precarietat de les unitats familiars 
ocupants en risc d’exclusió residencial. 2. Que l’Ajuntament 
de Figueres, juntament amb el Col�legi d’Advocats i el Servei 
d’assessorament jurídic en cas de desnonaments, així com un 
servei d’intermediació hipotecària, col�laborarà, tal com 
disposa la llei, en la negociació amb les entitats bancàries 
i els grans tenidors d’habitatges per regularitzar un lloguer 
social a partir dels ingressos de la unitat familiar ocupant: 
el lloguer no ha de superar el 10% dels ingressos ponderats 
de la unitat familiar, si estan per sota del 0,89 de 
l’indicador de renda de suficiència (IRSC), o el 12% dels 
ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota 
del 0,95 de l’IRSC, o el 18% dels ingressos ponderats de la 
unitat familiar, si són iguals o superiors al 0,95 de l'IRSC. 
3. Que l’Ajuntament de Figueres col�laborarà en la negociació 
amb les empreses subministradores de llum, gas i aigua per 
assegurar el dret a l’accés als subministraments bàsics i 
vetllarà perquè s’estableixin  convenis amb aquestes empreses 
que facilitin ajuts a fons perdut i descomptes a les unitats 
de convivència en risc d’exclusió residencial. 4. Que 
l’Ajuntament de Figueres treballarà, en la mesura de les 
seves competències, per tal de poder incorporar aquests 
habitatges al parc municipal d’habitatges destinats a 
polítiques socials.  5. Que no es produirà cap desallotjament 
quan no hi hagi una ordre judicial, un cas de delicte 
flagrant, o una situació de perill evident per a la seguretat 
de les persones, que obligui a actuacions d’urgència. En el 
cas d’ordre judicial o delicte flagrant, l’Ajuntament de 
Figueres mediarà perquè les famílies ocupants en exclusió 
residencial desnonades siguin adequadament reallotjades en un 
espai alternatiu, fent efectiva la garantia d’un habitatge 
digne, d’acord amb el que marca la llei. 6. Que l’Ajuntament 
de Figueres empadronarà els membres de les famílies ocupants, 
per assegurar assistència mèdica en el Centre d’Atenció 
Primària més proper al domicili i per permetre 
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l’escolarització d’infants, si fos el cas."  Prossegueix amb 
l'ús de la paraula el senyor Armengol Subirós que diu que la 
moció és clara; que li sembla que cobreix aspectes que, fins 
ara, no s'havien decidit en aquest Ple; que hi ha presència 
de membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i que 
agraeix l'esforç que han fet fins avui en defensa dels 
afectats pels desnonaments que creu que és compartida per 
tots els que estan al Ple. 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
antes de posicionarse y de tomar una posición les gustaría 
solicitar la votación por puntos de esta moción; que les 
gustaría saber si se puede votar por puntos y que, a partir 
de ahí, podrían terminar de posicionarse. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que pregunta que sobre quin punt 
concretament. 
 Seguidament, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que Ciutadans claramente puede 
posicionarse a favor de los cinco primeros puntos y que lo 
único que no pueden suscribir es el último punto. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que cal dir 
que aquesta pràctica es ve fent i que entén que és obligació 
legal. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que preferien la votación por separado 
si es que se puede votar por separado. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que sí. 
  A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que agradecen que se pueda hacer por 
separado. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que el senyor Amelló s'està referint a 
l'últim punt de la moció. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que l'últim punt està fent referència a 
la possibilitat d'empadronar a efectes de possibilitar 
assistència mèdica i permetre l'escolarització d'infants. 
  Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que, desde su punto de vista el empadronamiento 
tendría que ser revisando caso por caso y no un 
empadronamiento generalizado. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que si no ho té mal entès l'Ajuntament té 
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l'obligació d'empadronar una persona en un termini de dos 
mesos; que no es pot negar a empadronar-lo; que, per posar un 
exemple, els ocupes de l'edifici del carrer Mandri que ara ja 
està tapiat, estaven empadronats tot i sent ocupes i sense 
portar cap rebut; que l'Ajuntament té l'obligació 
d'empadronar-los als dos mesos i que és la llei que ho marca. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que és el que ha dit abans; que s'està fent perquè és 
obligació legal i que creu que el senyor Amelló ja ho ha 
entès. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que si el Ayuntamiento se negase a 
empadronarlos serìa una cosa ilegal. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que entén que el senyor Amelló ja ho ha entès. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que ya lo entiende, pero que no está 
diciendo que no puedan empadronarlos, sino que está diciendo 
que no suscribe el último punto; que desde su punto de vista 
se tendría que revisar caso por caso; que no puede suscribir 
es eso y que no está diciendo que el Ayuntamiento no los 
empadrone. 
 Seguidament, intervé el senyor Giró Ribas que diu que el 
grup d'Esquerra Republicana votarà íntegrament aquesta moció; 
que subscriuen el contingut ja que es fa esment, sobretot, a 
la llei 24/2015; que consideren que era una llei molt 
innovadora i única a nivell de l'estat espanyol i que portava 
molts beneficis a l'hora de salvaguardar els drets de la gent 
que estava en emergència habitacional i energètica; que la 
subscriuen íntegrament inclòs el punt últim quant a 
empadronament, ja que consideren que és una eina que facilita 
l'accés a drets com l'educació i la sanitat i que no poden 
deixar oblidats a la ciutat de Figueres. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que des dels grups que conformen el 
govern s'ha parlat i s'ha tractat aquesta moció amb els 
ponents i que, per tant, han arribat al punt d'acord on veuen 
possible votar-la a favor. 
 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-se a favor, per unanimitat, els punts 1, 2, 3, 4 i 5; i 
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en votar a favor del punt 6 els setze membres de l'Ajuntament 
següents: Felip Torres, Casellas Borrell, Toro Coll, Masquef 
Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Galimany 
Granés, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez 
Dipp, Armengol Subirós, García Quesada,  Olmedo Delestal i 
Borrego Torres i en contra, els dos membres de l'Ajuntament 
següents: Amelló Montiu i  Pérez Márquez. 
 Seguidament, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que han votat que sí, sobretot, al 
punt 6 perquè l'assistència mèdica i el tema de 
l'escolarització és una cosa universal que no es pot 
prohibir; que una altra cosa seria el tema de les ajudes, 
però que aquest punt no fa referència a ajudes perquè sí que 
creuen que, segurament, hi hauria d'haver un millor 
filtratge; que en el cas de l'escolarització i l'assistència 
és mèdica universal i que ho reconeix la Constitució. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que dins la negociació de la moció també 
vol matisar que estan d'acord amb el contingut, però que no 
compren ni ajuts ni tampoc entren en pagaments de 
subministraments en el cas de pisos que no són legals 
ocupants i que estan d'acord en el sentit estricte de la 
moció perquè tota persona té dret a assistència mèdica i 
educació en el municipi. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que agraeix als grups el recolzament en 
aquesta moció; que pensa que estan en el bon camí en tema 
d'habitatge en el mateix sentit que creu que estan el bon 
camí al Barri de Sant Joan; que són temes d'una vital 
importància per la bona vida de la ciutat i de tots els seus 
ciutadans i que agraeix a tothom el vot favorable. 
 
----Ajuntament: S'aproven diverses iniciatives per al foment 
de la pau. La senyora Perpinyà Fortunet procedeix a la 
lectura de la moció següent: 
 "Agnès Lladó Saus, major d'edat, amb DNI núm. 40451585-J  
portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya – MES, presenta la següent MOCIÓ al Ple de 
l'Ajuntament de Figueres. Exposició de motius. L'Estatut 
d'autonomia de Catalunya expressa solemnement en el preàmbul: 
“El poble català proclama com a valors superiors de la seva 
vida col�lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat, i 
manifesta la seva voluntat d'avançar per una via de progrés 
que asseguri una qualitat de vida digna per a tots els qui 
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viuen, resideixen i treballen a Catalunya”. Atès que el 
Parlament de Catalunya, en sessió del 25 de juny de 2003, va 
aprovar la Llei de Foment de la Pau, que en el seu preàmbul 
diu literalment: “Cal impulsar una nova cultura de la pau, 
basada en l’abolició de la guerra i en el compromís d’arribar 
a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica 
de la no-violència; la promoció dels drets humans; el 
respecte dels drets dels infants; la promoció del 
desenvolupament econòmic i social sostenible; la reducció 
dels desequilibris econòmics i socials fins a eradicar la 
pobresa; la construcció de la seguretat global i el 
desarmament progressiu; l’esforç per a protegir el medi 
natural de les generacions presents i futures; el respecte i 
el foment de la igualtat de drets i oportunitats de les dones 
i els homes, i l’eliminació de les formes de racisme, 
xenofòbia i dels actes d’intolerància”. L’Objecte de la Llei. 
Article 1. 1. El foment de la pau, la justícia, la igualtat i 
l’equitat en les relacions entre persones, pobles, cultures, 
nacions i estats; la prevenció i la solució pacífica dels 
conflictes i les tensions socials, i l’enfortiment i 
l’arrelament de la pau i de la convivència són valors que han 
de guiar l’activitat de l’Administració de la Generalitat i 
els ens locals. 2. L’objecte d’aquesta Llei és establir les 
actuacions que han de dur a terme l’Administració de la 
Generalitat i els ens locals per tal de promoure la cultura 
de la pau i el diàleg intercultural i interreligiós, 
contribuir a l’eradicació dels conflictes violents i tractar-
ne les causes. 3. El foment de la pau ha d’anar lligat 
estretament a la voluntat de promoure la justícia i la 
igualtat d’oportunitats, per la qual cosa cal que 
l’Administració promogui uns valors, unes actituds, uns 
comportaments i uns estils de vida que facilitin una bona 
entesa entre les persones i entre els col�lectius. La Llei 
proposa un seguit de compromisos personals i col�lectius, que 
podem resumir en els següents: - La lluita per prevenir i 
eradicar les causes que originen tensions i conflictes entre 
col�lectius socials, culturals, religiosos i entre pobles i 
nacions, mitjançant la construcció d’una societat més justa, 
més lliure, més equitativa i solidària. - El foment d’una 
cultura de pau, basada en el respecte mutu, la tolerància, el 
diàleg, l’entesa, la convivència i la reconciliació, que 
possibiliti la resolució pacífica i justa dels conflictes i 
les guerres. - La demanda a les institucions públiques, 
partits polítics, col�lectius econòmics i socials, 
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especialment dels països enriquits, que prenguin compromisos 
concrets i amb garanties per tal que: El governs locals, 
autonòmics, federals, nacionals... impulsin polítiques 
actives en el foment de la Cultura de Pau i dediquin com a 
mínim un 1% dels pressupostos públics a favor de projectes i 
iniciatives de cooperació, solidaritat i cultura de pau: un 
0’7% per a Solidaritat i Cooperació al desenvolupament 
sostenible i un 0’3% per a la Cultura de Pau. Atès que ens 
trobem en uns moments en que la tensió bèl�lica i els actes 
de violència extrema, com a únic sistema de resoldre els 
conflictes d’interessos, no han disminuït, ans al contrari, 
s’han agreujat, com ho palesen la guerra d’Irak, les 
agressions a Israel i Palestina, així com els nombrosos 
conflictes armats arreu del món que passen desapercebuts per 
no tenir prou ressò mediàtic. Per tot això proposem al ple de 
l'Ajuntament de Figueres la següent moció: Acords: Primer.- 
Demanar al Ple de l’Ajuntament de Figueres que destini un 
0,3% dels pressupostos de l'Ajuntament a favor de projectes i 
iniciatives que construeixin una Cultura de Pau: 0,3% per la 
Cultura de Pau + un 0,7% per la Cooperació al Desenvolupament 
Sostenible = 1% per a un món més pacífic i equitatiu, en 
coherència amb la Llei de Foment de la Pau aprovada pel 
Parlament de Catalunya. Segon.- Que l’Ajuntament de Figueres 
assumeixi un paper actiu en el foment i promoció d’una 
cultura de pau a través de, entre d’altres: 1. Difondre els 
diversos aspectes que conformen la cultura de pau, a través 
dels mitjans de comunicació municipals, donant suport a 
activitats de grups locals i elaborant, un programa anual 
d'activitats de sensibilització per promoure els valors de la 
cultura de pau i la no-violència. 2. Adquirir publicacions 
sobre temes de pau per a les biblioteques i centres de 
documentació municipals, obrint-ne seccions específiques, i 
establint petits centres de recursos per la pau. 3. Fomentar 
la tasca d'educació per la pau a les escoles, tot oferint 
recursos per a l’alumnat i facilitant la formació específica 
en pau i drets humans per al professorat. 4. Que la cultura 
de pau esdevingui un eix transversal de les diferents 
polítiques desenvolupades per l'Ajuntament, potenciant espais 
de trobada interdepartamental dins el consistori per tal 
d'actuar de manera coherent en tota l'activitat implementada 
des del municipi. 5. Fomentar i facilitar la tasca d’educació 
per la pau a les escoles, així com promoure que aquestes 
facin objecció de consciència als programes de militarització 
de l’ensenyament i no permetin propaganda dels exèrcits en 
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els seus centres. Tercer.- Que l’Ajuntament de Figueres 
fomenti la resolució pacífica dels conflictes dins del propi 
municipi i desenvolupi unes polítiques coherents amb la pau: 
1. Desenvolupar accions i polítiques a favor del respecte a 
la diversitat i en contra de tota discriminació per origen, 
gènere, opció sexual o creença. 2. Afavorir polítiques 
d’integració, ajut i solidaritat amb les poblacions 
immigrants, així com impulsar, des del municipi, accions i 
activitats que fomentin el respecte a la diversitat. 3. 
Incentivar sistemes de mediació existents i resolució 
pacífica dels conflictes al municipi. 4. Com a altres 
elements essencials d’una cultura de pau, comprometre’s en la 
protecció del medi ambient, desenvolupar accions contra la 
discriminació (racisme, masclisme, etc.) fomentar la 
tolerància, promoure la justícia social i la lluita contra 
l’exclusió i obrir espais de participació ciutadana en la 
deliberació, reflexió i pressa de decisions municipals. 
Quart.- Que l'Ajuntament de Figueres intervingui a favor de 
la pau global així com desmilitaritzar i desarmar les ciutats 
i pobles: 1. Posicionar-se en contra de les guerres i accions 
militars i reclamar vies pacífiques de solució dels 
conflictes. 2. Ajudar i acollir els refugiats i desertors de 
països que pateixin un conflicte armat. 3. Participar 
activament en les xarxes de municipis europees i mundials que 
aposten per la defensa dels drets humans i la construcció de 
la pau. 4. Donar suport i adherir-se a les diverses campanyes 
ciutadanes que afavoreixen la pau, el desarmament, els drets 
humans i la superació de la injustícia i l’explotació. 5. No 
cedir instal�lacions municipals per a fires d’armament ni 
invitar l’exèrcit a participar en activitats organitzades pel 
consistori, com ara fires d’ensenyament o festivals de la 
infància. 6. Que els representants de l’Ajuntament declinin 
l’assistència als actes de caire militar als quals siguin 
convocats. 7. No promoure ni acollir desfilades militars al 
municipi. 8. La negativa a autoritzar la presència i 
instal�lació al municipi d’activitats esportives i lúdiques 
que simulen la guerra i la violència. 9. Inclusió de criteris 
de respecte a la pau, la solidaritat i els drets humans en 
els plecs de contractació de serveis. Cinquè.- Fer arribar 
aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
a la Federació de Municipis de Catalunya, i a tots els grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats a Madrid." 
Prossegueix amb l'ús de la paraula la senyora Perpinyà 
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Fortunet que diu que aquesta moció vol fer referència a una 
llei que ja va aparèixer el 2003 i que és la llei del foment 
de la pau. 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
da por hecho que votaran esta moción por puntos. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que sí; que a Junta de Portaveus i durant la pausa s'ha 
parlat de votar aquesta moció separadament per punts; que 
entén que totes estan d'acord a subscriure els punts primer, 
segon i tercer de la moció, però que en el quart  hi ha 
manifestacions on hi ha divergències i que estan d'acord en 
votar conjuntament el punts primer, segon, tercer i cinquè 
conjuntament i separadament els diversos apartats que té el 
punt quart. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que estan totalmente a favor de todos los puntos que 
tienen que ver con la cultura de la paz, el fomento de la 
concordia, de los valores de la paz y del encuentro entre 
culturas y la no violencia; que también están a favor de 
promoverlo en las escuelas, sobre todo, con los niños desde 
las edades más tempranas, pero que no apoyarán los apartados 
del punto cuarto que tengan relación con el ejército porque 
creen que el ejército tiene muchísimas funciones en España; 
que muchas funciones del ejército tienen que ver con misiones 
de paz, reestablecimiento del orden, o por ejemplo, cosas tan 
normales como venir a apagar un fuego a l'Alt Empordà; que 
jamás se pondrán en contra del ejército; que creen que tiene 
unas funciones en este momento, en la sociedad democrática, 
positivas y que, por lo tanto, no van a votar a favor de 
deshacerse del ejército, ni de vetarlo en Figueres, ni de no 
cederle espacios en esta ciudad, sino que al contrario, ya 
que creen que es una institución como otra cualquiera que 
puede tener su cabida y su participación en días como Sant 
Jordi u otra actividad cultural que pueda hacer en esta 
ciudad, para difusión del ejército, de sus profesionales o de 
su función educativa y social. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que com es poden imaginar des de la Candidatura 
d'Unitat Popular votaran a favor a la totalitat d'aquesta 
moció presentada per Esquerra Republicana; que la moció ho 
explica molt bé; que el treball per la cultura per la pau i 
el foment d'uns valors pacífics i que es puguin fomentar a 
través de l'educació des de molts àmbits, tenen molt a veure 
amb molts dels punts que, precisament, es concreten al punt 
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quart; que no en treuen res de fer brindis al sol a favor de 
la pau com quelcom que tothom hi està a favor, si no es 
concreta des d'un ajuntament com Figueres en quines qüestions 
concretes es pot dur a terme; que creuen que són molt 
interessants algunes de les propostes, com són no cedir 
instal�lacions municipals a fires d'armament, ni convidar 
l'exèrcit a participar en activitats organitzades pel 
consorci, entre d'altres; que l'exèrcit no és una institució 
com qualsevol altre, sinó que l'exèrcit és una institució que 
fomenta valors militars com  l'obediència, la disciplina, el 
patriarcat, l'etnocentrisme en l'àmbit educatiu i molts 
d'altres; que defensa la violència com a mitjà per resoldre 
els conflictes; que hauria d'estar totalment rebutjada per 
part del consistori la presència en els espais col�lectius 
com són els espais municipals o públics d'una organització 
armada com són els exèrcits; que creuen que la presència 
militar tant a la ciutat com a la comarca ha tingut les seves 
conseqüències com és el cas de Sant Climent Sescebes, amb 
totes les pràctiques militars que darrerament han mobilitzat 
els veïns i veïnes de Sant Climent i d'altres poblacions per 
les molèsties que genera la presència militar als pobles i 
municipis i que consideren que està bé avançar a través de 
mocions, però que també està bé avançar de forma concreta en 
el camí cap a la construcció de la república, per una cultura 
per la pau, per una república desmilitaritzada totalment i 
pel treball concret i concís, però una altra manera 
d'entendre els conflictes i especialment de resoldre'ls. 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que quan van veure la moció van entendre que era com dues 
parts; que hi havia com un doble fons; que, en principi, tota 
la primera part expositiva es podria convertir en un manifest 
institucional perquè creu que tots els membres del consistori 
estan a favor de la pau, la llibertat i la justícia, però que 
ara sembla ser que es pot votar per punts; que és evident que 
el grup popular no donarà suport als últims quatre punts del 
punt quart; que també hi ha el segon acord que diu "no 
permetre propaganda dels exèrcits als seus centres”; que 
entenen que això també pot ser una opció per al jovent d'avui 
dia; que si algun centre vol posar propaganda que l'hi posi; 
que creu que se'n pot posar tranquil�lament, ja que estan 
parlant de llibertat o no llibertat; que pot ser una sortida 
professional de molt jovent; que la Candidatura d'Unitat 
Popular està parlant del cas que ha passat a Girona; que la 
gent del l'exèrcit va posar un estand a Fira Girona, però que 
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creu que això és promoure una sortida laboral; que creu que 
aquesta moció barreja naps amb cols i de tot; que des del 
Partit Popular donen tot el seu suport a les forces armades, 
a l'exèrcit perquè creu que estan fent una molt bona tasca, e 
no només el que es diu aquí, sinó que van a països a 
desenvolupar tasques d'àmbit de la defensa de la pau i de 
col�laboració, com al Líban, Somàlia, Colòmbia o Bòsnia; que 
creu que estan ajudant a ONG com ACNUR o Creu Roja; que 
podria estar aquí fent un llistat i que donarien suport o 
farien una abstenció en alguns dels punts. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que el govern ha estat parlant a 
bastament d'aquesta moció que podria ser subscrita en 
l'esperit de la moció com és el foment de la cultura de la 
pau; que és evident que amb això hi estan absolutament 
d'acord i no només hi estan d'acord, sinó que ha quedat 
evidenciat el seu rebuig a actuacions d'exhibició, actuacions 
de foment o d'incitació a la pràctica de valors bèl�lics 
entre menors després de les jornades de portes obertes i el 
que es va practicar al Castell de Sant Ferran el cap de 
setmana passat, però que, tal com han dit a Junta de 
Portaveus, no comparteixen la voluntat totalitarista que té 
el punt quart perquè s'hi barregen coses o és parcial; que es 
parla de cosses militars, però també s'ha parlat de cossos 
armats; que creu que es barreja una mica tot; que a Figueres 
viuen hi conviuen des de fa molts anys persones pertanyents a 
cossos militars; que fa més d'un segle o dos que existeix la 
tradició militar a la zona de l'Empòrdà i que, per tant, hi 
viuen, hi conviuen i hi ha moltes famílies amb membres 
militars al seu sí; que no poden compartir la voluntat 
d'algunes de les manifestacions que es fan al punt quart de 
“no acudir a actes institucionals quan hi estan convidats com 
a membres del consistori”; que com a alcaldessa de la ciutat 
assisteix a invitacions de confessions religioses que no 
practica i de la confessió que practica; que assisteix a 
invitacions de cossos militars com a alcaldessa de la ciutat 
com a institució o entitat que està a la ciutat; que entén 
que així ho ha de fer, però que una altra cosa és que es 
manifesti el rebuig quan es fan pràctiques que con 
comparteix; que des del punt de vista de respecte 
institucional entén que són estaments, institucions o 
entitats que viuen i conviuen en aquest municipi i que, per 
tant, no pot compartir la literalitat de manifestacions com 
"que els representants de l'Ajuntament declinin l'assistència 
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a actes de caire militar que siguin convocats”; que, per 
altre part, entenen que pot donar lloc a confusió 
manifestacions com “no promoure ni acollir desfilades 
militars al municipi” perquè és evident que des de 
l'Ajuntament no es promouen desfilades militars, però que 
s'acull el que és la iniciativa d'un cos militar, o d'altres 
cossos armats o d'altres membres i cossos de seguretat; que 
també podrien parlar de Mossos d'Esquadra o del cos de la 
Guàrdia Urbana; que entenen que la literalitat d'aquestes 
manifestacions pot donar lloc a confusió; que no creuen 
convenient votar-hi a favor; que, per altra banda, “la 
negativa a autoritzar la presència o instal�lació al municipi 
d'activitats esportives i lúdiques que simulen guerra o 
violència” entenen també que és una manifestació molt 
abstracta i genèrica, ja que podrien parlar de botigues que 
venen armes per caçar, o podrien parlar d'activitats de 
paintball; que s'aprofundeix poc; que es barreja una mica tot 
i que pot donar lloc a confusió o prohibir coses que demà es 
trobaran que les han prohibit; que entenen convenient que hi 
hauria d'haver una mica més de rigor o no voler acotar tan 
parcialment una prohibició sense perjudici que l'esperit de 
la moció el comparteixen; que el rebuig de les pràctiques o 
exhibicions entenen que és clar per part del govern; que  ha 
estat clar i que seguirà essent clar, però que no es poden 
barrejar tant les coses o plantejar-les d'una manera tan 
enfocada i tan parcial. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Perpinyà 
Fortunet que diu que sí que és totalment parcial perquè es 
parla d'actes de caire militar; que parlen de desfilades 
militars; que la definició de militar és tot allò referit a 
la guerra; que és així; que no és gens ni mica contradictori, 
sinó al contrari perquè tot allò que és a favor de la guerra 
no és a favor de la pau i que, per tant, si el document és a 
favor de la pau ha de ser contrari a tot allò que sigui de 
caire militar; que entenen des del seu grup que darrerament 
el Ministeri de Defensa està portant a terme una propaganda 
enganyosa com és una imatge idíl�lica perquè estar fent 
tasques d'ONG i estar penjant imatges a la xarxa de persones 
en el seu treball; que no entraran a jutjar la feina que els 
toca fer estant al Ministeri de Defensa, però que estan 
presentant-los com una ONG d'ajuda militar amb un rol que no 
és el que després transmeten amb els seus valors; que el que 
entenen com a ciutat educadora, que és la que volen defensar, 
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és una ciutat veritablement que educa en la pau i que si 
s'educa en la pau s'està en contra de la violència. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que no compateix res del que ha dit 
la senyora Maria Perpinyà; que han estat molt curosos 
intentant votar punt per punt, però que la senyora Perpinyà 
ha dit alegrement que el ministre està dient que fan tasques 
d'ONG; que el grup popular considera que estan fent molt bona 
tasca; que creu que alguns països els deuen estar esperant i 
els reben amb els braços oberts i que s'hauria d'aclarir una 
mica ben bé el què perquè al final ja no sabrà el que es 
votarà. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Perpinyà 
Fortunet que diu que no la sorprèn no està d'acord amb la 
senyora Olmedo; que entenen la ciutat i els valors d'una 
manera diferent; que aquí no cal que s'hi posin d'acord; que 
no és ella qui ho diu; que és veritat que els centres 
educatius van ser convidats a uns actes per tal de fer 
propaganda de la imatge idíl�lica dels soldats acompanyant 
aquells conflictes bèl�lics; que és evident que hi ha la part 
de la solidaritat, però que creu que ara no toca posar-se a  
rumiar si el Ministeri de Defensa ha de ser una ONG o si ha 
de ser una altra cosa; que creu que ara no és el que toca, 
però que segur que tindrien punts de vista diferents; que 
aquí són molt clars; que diuen el que diuen com és 
desmilitaritzar, desarmar les ciutats i els pobles, 
posicionar-se en contra de guerres i accions militar i 
reclamar totes aquestes vies pacífiques; que quan diu no 
promoure ni acollir desfilades militars està parlant de 
desfilades militars; que militars és el que fa referència a 
la guerra i que per això ha dit que no hi ha més volta de 
full perquè la definició és la que és. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que el que els porta a fer una votació 
separada i a no poder votar a favor d'aquests tres o quatre 
punts últims és aquesta generalització o confusió; que s'ha 
de dir amb què realment no s'està d'acord; que aquí es vol 
generalitzar, però que, a més a més, es vol optar per la via 
de la prohibició que tampoc entenen que sigui una via 
recomanable; que es poden entrar en paradoxes en activitats 
com la Rovirada o les Justes del Rei Jaume; que entenen que 
no és una moció rigorosa i que la podrien votar a favor pel 
que fa al fons i a l'esperit, però que no és una moció 
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rigorosa, sinó que vol abastar-ho tot, però que no abastar 
res o ho desenfoca.  

Seguidament, intervé la senyora Lladó Saus que diu que 
creu que la moció és extremadament clara tal com ha dit la 
seva companya Maria Perpinyà; que si a una cosa no estan 
acostumats en aquest Ajuntament és a parlar clar sobretot per 
part del govern; que creu que és rigorosa perquè deixa clar 
què es vol i què no es vol; que és una moció totalment 
ideològica, però que això no vol dir per manca de rigor; que 
no entraran aquí en quin tipus d'exèrcit volen o no volen o 
si volen exèrcit o no en volen; que és una moció totalment 
ideològica; que si aquest grup municipal ha acabat prenent la 
decisió que es pugui votar per punts és perquè creuen que sí 
que és important que aquest plenari s'acabi pronunciant en 
favor de la pau; que buscant aquest consens han fet aquesta 
votació per punts perquè els hagués encantat poder votar la 
moció d'una manera conjunta, però que creuen que tots els 
grups municipals que estan al Ple representats tenen dret a 
poder votar a favor de cadascú el concepte de pau que 
entengui i que es pugui sentir més còmode, però que sempre  
buscant el consens; que aquesta moció és rigorosa; que amb el 
que segur que no estaran d'acord és amb les declaracions que 
ahir va fer el ministre Morenés dient que els nens han de 
tenir clar que la llibertat i la democràcia tenen un preu i 
que creu que aquí no toca fer aquest debar, però que en 
podrien parlar “largo y tendido”. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que és evident que el govern tampoc està 
d'acord amb les declaracions del ministre Morenés, però que 
això no és el que diu aquí; que totes les mocions són 
ideològiques i que, per això, són mocions polítiques i es 
porten al Plenari, però que no l'entenen ben enfocada; que 
això és el que no els permet votar-hi a favor i que en tot 
cas queden clares les posicions. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que quieren reiterar su apoyo al ejército, a sus 
funciones y a su legitimidad a participar en las actividades 
de Figueres y a utilizar los locales públicos y si es 
necesario la calle para desfilar o lo que consideren 
necesario, pero que también desearía hablar un poco de la 
cultura de la paz; que la cultura de la paz tampoco es 
invitar al señor Otegi a visitar el Parlament de Catalunya; 
que eso tampoco es cultura de la paz; que la cultura de la 
paz también está en el lenguaje; que en la última moción que 
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presentó Esquerra Republicana también les dijo que utilizaron 
un lenguaje sumamente bélico cuando hablaron de España; que 
el lenguaje también es bélico y que, por lo tanto, tendrían 
que tener cuidado con el lenguaje que eso también es cultura 
de la paz. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que queda un punt per aclarir que era el 
que plantejava la senyora Olmedo sobre la votació del punt 
segon; que en aquest punt el govern no hi veu obstacle perquè 
diu que no es permeti propaganda dels exèrcits, però que una 
cosa és informar i l'altre és fer propaganda; que si es vol 
es pot informar de l'activitat en un centre educatiu; que una 
cosa és donar informació i que se'n pot donar, però que entén 
que propaganda no se'n pot fer; que en aquest sentit no hi 
veuen obstacle; que la informació és una cosa i la propaganda 
n'és una altra i que els ponents de la moció decideixin si 
volen votar separadament.  

Seguidament, torna a intervenir la senyora Lladó Saus 
que diu que com ha comentat abans han decidit votar 
separadament el punt quart perquè en Junta de Portaveus s'ha 
manifestat que hi havia certs problemes perquè pogués tirar 
endavant sobretot aquest punt quart; que en cap moment s'ha 
comentat res del punt segon que diu la senyora Olmedo i que 
només es votarà per punts el punt quart. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que no s'accepta la votació separada del 
segon punt i que votaran separadament exclusivament els 
apartats del punt quart. 

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 adopta l'acord 
següent:  

"Exposició de motius. L'Estatut d'autonomia de Catalunya 
expressa solemnement en el preàmbul: “El poble català 
proclama com a valors superiors de la seva vida col�lectiva 
la llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta la seva 
voluntat d'avançar per una via de progrés que asseguri una 
qualitat de vida digna per a tots els qui viuen, resideixen i 
treballen a Catalunya”. Atès que el Parlament de Catalunya, 
en sessió del 25 de juny de 2003, va aprovar la Llei de 
Foment de la Pau, que en el seu preàmbul diu literalment: 
“Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en 
l’abolició de la guerra i en el compromís d’arribar a acords 
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pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la no-
violència; la promoció dels drets humans; el respecte dels 
drets dels infants; la promoció del desenvolupament econòmic 
i social sostenible; la reducció dels desequilibris econòmics 
i socials fins a eradicar la pobresa; la construcció de la 
seguretat global i el desarmament progressiu; l’esforç per a 
protegir el medi natural de les generacions presents i 
futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i 
oportunitats de les dones i els homes, i l’eliminació de les 
formes de racisme, xenofòbia i dels actes d’intolerància”. 
L’Objecte de la Llei. Article 1. 1. El foment de la pau, la 
justícia, la igualtat i l’equitat en les relacions entre 
persones, pobles, cultures, nacions i estats; la prevenció i 
la solució pacífica dels conflictes i les tensions socials, i 
l’enfortiment i l’arrelament de la pau i de la convivència 
són valors que han de guiar l’activitat de l’Administració de 
la Generalitat i els ens locals. 2. L’objecte d’aquesta Llei 
és establir les actuacions que han de dur a terme 
l’Administració de la Generalitat i els ens locals per tal de 
promoure la cultura de la pau i el diàleg intercultural i 
interreligiós, contribuir a l’eradicació dels conflictes 
violents i tractar-ne les causes. 3. El foment de la pau ha 
d’anar lligat estretament a la voluntat de promoure la 
justícia i la igualtat d’oportunitats, per la qual cosa cal 
que l’Administració promogui uns valors, unes actituds, uns 
comportaments i uns estils de vida que facilitin una bona 
entesa entre les persones i entre els col�lectius. La Llei 
proposa un seguit de compromisos personals i col�lectius, que 
podem resumir en els següents: - La lluita per prevenir i 
eradicar les causes que originen tensions i conflictes entre 
col�lectius socials, culturals, religiosos i entre pobles i 
nacions, mitjançant la construcció d’una societat més justa, 
més lliure, més equitativa i solidària. - El foment d’una 
cultura de pau, basada en el respecte mutu, la tolerància, el 
diàleg, l’entesa, la convivència i la reconciliació, que 
possibiliti la resolució pacífica i justa dels conflictes i 
les guerres. - La demanda a les institucions públiques, 
partits polítics, col�lectius econòmics i socials, 
especialment dels països enriquits, que prenguin compromisos 
concrets i amb garanties per tal que: El governs locals, 
autonòmics, federals, nacionals... impulsin polítiques 
actives en el foment de la Cultura de Pau i dediquin com a 
mínim un 1% dels pressupostos públics a favor de projectes i 
iniciatives de cooperació, solidaritat i cultura de pau: un 
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0’7% per a Solidaritat i Cooperació al desenvolupament 
sostenible i un 0’3% per a la Cultura de Pau. Atès que ens 
trobem en uns moments en que la tensió bèl�lica i els actes 
de violència extrema, com a únic sistema de resoldre els 
conflictes d’interessos, no han disminuït, ans al contrari, 
s’han agreujat, com ho palesen la guerra d’Irak, les 
agressions a Israel i Palestina, així com els nombrosos 
conflictes armats arreu del món que passen desapercebuts per 
no tenir prou ressò mediàtic. Per tot això, el Ple de 
l'Ajuntament acorda: Primer.- Demanar al Ple de l’Ajuntament 
de Figueres que destini un 0,3% dels pressupostos de 
l'Ajuntament a favor de projectes i iniciatives que 
construeixin una Cultura de Pau: 0,3% per la Cultura de Pau + 
un 0,7% per la Cooperació al Desenvolupament Sostenible = 1% 
per a un món més pacífic i equitatiu, en coherència amb la 
Llei de Foment de la Pau aprovada pel Parlament de Catalunya. 
Segon.- Que l’Ajuntament de Figueres assumeixi un paper actiu 
en el foment i promoció d’una cultura de pau a través de, 
entre d’altres: 1. Difondre els diversos aspectes que 
conformen la cultura de pau, a través dels mitjans de 
comunicació municipals, donant suport a activitats de grups 
locals i elaborant, un programa anual d'activitats de 
sensibilització per promoure els valors de la cultura de pau 
i la no-violència. 2. Adquirir publicacions sobre temes de 
pau per a les biblioteques i centres de documentació 
municipals, obrint-ne seccions específiques, i establint 
petits centres de recursos per la pau. 3. Fomentar la tasca 
d'educació per la pau a les escoles, tot oferint recursos per 
a l’alumnat i facilitant la formació específica en pau i 
drets humans per al professorat. 4. Que la cultura de pau 
esdevingui un eix transversal de les diferents polítiques 
desenvolupades per l'ajuntament, potenciant espais de trobada 
interdepartamental dins el consistori per tal d'actuar de 
manera coherent en tota l'activitat implementada des del 
municipi. 5. Fomentar i facilitar la tasca d’educació per la 
pau a les escoles, així com promoure que aquestes facin 
objecció de consciència als programes de militarització de 
l’ensenyament i no permetin propaganda dels exèrcits en els 
seus centres. Tercer.- Que l’Ajuntament de Figueres fomenti 
la resolució pacífica dels conflictes dins del propi municipi 
i desenvolupi unes polítiques coherents amb la pau: 1. 
Desenvolupar accions i polítiques a favor del respecte a la 
diversitat i en contra de tota discriminació per origen, 
gènere, opció sexual o creença. 2. Afavorir polítiques 



 

 47  

d’integració, ajut i solidaritat amb les poblacions 
immigrants, així com impulsar, des del municipi, accions i 
activitats que fomentin el respecte a la diversitat. 3. 
Incentivar sistemes de mediació existents i resolució 
pacífica dels conflictes al municipi. 4. Com a altres 
elements essencials d’una cultura de pau, comprometre’s en la 
protecció del medi ambient, desenvolupar accions contra la 
discriminació (racisme, masclisme, etc.) fomentar la 
tolerància, promoure la justícia social i la lluita contra 
l’exclusió i obrir espais de participació ciutadana en la 
deliberació, reflexió i pressa de decisions municipals. 
Quart.- Que l'Ajuntament de Figueres intervingui a favor de 
la pau global així com desmilitaritzar i desarmar les ciutats 
i pobles: 1. Posicionar-se en contra de les guerres i accions 
militars i reclamar vies pacífiques de solució dels 
conflictes. 2. Ajudar i acollir als refugiats i desertors de 
països que pateixin un conflicte armat. 3. Participar 
activament en les xarxes de municipis europees i mundials que 
aposten per la defensa dels drets humans i la construcció de 
la pau. 4. Donar suport i adherir-se a les diverses campanyes 
ciutadanes que afavoreixen la pau, el desarmament, els drets 
humans i la superació de la injustícia i l’explotació. 5. 
Inclusió de criteris de respecte a la pau, la solidaritat i 
els drets humans en els plecs de contractació de serveis. 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, i a tots els grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats a Madrid." en votar-se a favor, per 
unanimitat, els punts 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.9 i 5 de la 
moció abans transcrita; en votar favor del punt 4.1 el setze 
membres de l'Ajuntament següents: Felip Torres, Casellas 
Borrell, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, 
Martínez Puig, Galimany Granés, Lladó Saus, Perpinyà 
Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García 
Quesada, Amelló Montiu i Pérez Márquez; i contra, els dos 
membres de l'Ajuntament següents: Olmedo Delestal i Borrego 
Torres; en votar a favor dels punts 4.5, 4.6, 4.7 i 4.8 els 
sis membres de l'Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà 
Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós i García 
Quesada; i en contra, els dotze membres de l'Ajuntament 
següents: Felip Torres, Casellas Borrell, Toro Coll, Masquef 
Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Galimany 
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Granés, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu i  
Pérez Márquez. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que vol explicar o mostrar la certa perplexitat que 
els deixa el fet d'haver hagut de fer una votació una mica 
rocambolesca d'aquesta moció quan estan parlant de valors tan 
universals com la pau i la no-violència; que l'únic que hi 
pot veure per alguns dels posicionament que s'han fet és la 
voluntat de defensar molts valors que ja s'han posat sobre la 
taula com són els valors que defensa el militarisme i 
l'exèrcit; que en concret defensa l'exèrcit espanyol i que 
l'exèrcit espanyol ha estat el garant de la unitat d'Espanya, 
ha estat el garant de les tortures en aquest país i ha estat 
el garant de morts i assassinats d'una forma brutal; que 
entén que alguns posicionaments polítics vulguin tenir pels 
carrers de Figueres els símbols d'aquesta Espanya tan rància 
i caduca que els que per sort volen fer un país nou es volen 
treure de sobre; que aquest exèrcit espanyol és el mateix que 
garanteix, gràcies també a la poca separació de poder que hi 
ha, i a la forma de fer de l'estat espanyol, que a dia 
d'avui, un estat que es diu democràtic mantingui presos 
polítics a les seves presons; que Arnaldo Otegi ha estat un 
pres polític que durant sis anys de la seva vida ha estat 
empresonat per qüestions exclusivament polítiques i que des 
d'aquí la Candidatura d'Unitat Popular vol mostrar tota la 
seva solidaritat amb el poble basc, amb tots els presos 
polítics que estan retinguts a les presons espanyoles i tota 
la solidaritat amb la seva lluita i amb el seu camí per 
construir la pau des de la cordialitat, el diàleg i per poder 
esdevenir també un país lliure. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que vol fer una explicació de vot d'un dels 
punts en el qual s'han abstingut; que estan en contra de les 
guerres, però que en el tema de les accions militars s'han 
abstingut perquè creuen que hi ha accions militars que 
serveixen, a vegades, per dividir dos bàndols que estan en 
guerra; que aquesta és l'explicació; que han de permetre que 
dediquin aquests dos vots que han fet a les persones que 
segurament avui quan tots estiguin dormint estaran a les 
seves garites o darrera d'una tanca, defensant aquesta 
democràcia; que moltes d'aquestes persones viuen a Figueres; 
que, com ha dit el ministre, aquestes persones donarien la 
seva vida per la llibertat que té la senyora Lladó després de 
dir el que ha dit depreciant la seva feina; que no vol ni 
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anomenar el que ha dit la senyora Natàlia; que creu que 
l'alcaldessa no hauria d'haver permès aquestes paraules 
perquè ha insultat a l'exèrcit i que és una vergonya. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que el senyor Borrego ha de fer explicació de vot. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que l'alcaldessa no ha tallat la 
paraula a la senyora Sànchez i que li ha permès dir tot el 
que ha dit, però que ara li talla la paraula a ell. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no el talla, sinó que li diu que doni explicació de vot, 
però que no jutgi les manifestacions d'un altre. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que la Presidència no ha de permetre 
certes afirmacions en aquesta sala. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que si el senyor Borrego vol pot donar la seva explicació del 
vot. 

 
----Personal: S'acorda avançar cap a l'objectiu que el 
salaris del personal al servei de l'Ajuntament no sigui 
inferior a mil euros mensuals. La senyora Lladó Saus 
procedeix a la lectura de la moció següent: 
 "Moció per l'adopció a l'Ajuntament del salari mínim de 
mil euros. Exposició de motius. La Plataforma ANEM A MIL és 
una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un 
salari digne per a totes les persones que treballen al nostre 
país. Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional 
(SMI), fixat pel Govern espanyol en 655 €, és insuficient per 
cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una 
persona per poder viure a les ciutats catalanes. Aquest SMI 
de 655 € és considerat injust per les institucions europees, 
que recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de 
garantir un nivell de vida decorós als treballadors i 
treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix 
l’article 4.1 de la Carta Social Europea que recomana un 
salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del 
territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 
2.136,5 euros, segons dades del INE difoses a mitjans de 
març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 
1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació 
europea. És alarmant la precarietat laboral actual: una de 
cada cinc persones amb feina es troba en situació de risc de 
pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les 
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darreres estimacions oficials). El treball remunerat, sigui 
quin sigui, ha de permetre viure amb dignitat. Cal reduir les 
desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben 
remunerades són gairebé un 400% més elevats que el de les 
ocupacions no qualificades. Necessitem un món laboral més 
just, per aconseguir una societat més justa. Per tot això, 
ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui 
de MIL EUROS mensuals a 14 pagues. Un SM a mil euros de les 
persones treballadores amb un salari per sota d’aquest 
llindar, reduint així la pobresa i la desigualtat. Cal 
treballar en la generació d’incentius per la formació i en la 
millora de la productivitat dels treballadors i 
treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la capacitat de 
consum i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una 
distribució de la renda més justa i una societat més 
cohesionada.  Un SM a mil euros comportarà un increment dels 
ingressos públics en concepte de rendes del treball i de 
cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir 
per a incentivar l’ocupació i el seu manteniment via 
bonificacions a la contractació per a microempreses i pimes. 
Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i 
productiu al nostre país sobre la base de salaris dignes per 
a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels 
governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també 
en les negociacions col�lectives en l’àmbit privat. Un impuls 
que ha de fer-se present en el procés de futur que viu el 
nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i 
polítics. Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra 
Republicana a l’Ajuntament de Figueres recull la iniciativa 
de la plataforma Anem a Mil i proposa l’adopció dels següents 
acords: Primer. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els 
salaris del personal al servei de l’Ajuntament no siguin 
inferior als 1.000 euros mensuals durant aquest mandat. 
Segon. L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per 
fer possibles aquests objectius, i treballarà amb les 
empreses del municipi i les empreses que es presentin a 
licitacions públiques per tal de millorar les condicions 
salarials dels treballadors i treballadores amb sous més 
baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest sentit, 
estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que 
incentivin les empreses subcontractades o receptores de 
recursos municipals a adoptar el SM de 1.000 € entre el seu 
personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres 
mesures socials. Tercer. Fer arribar aquest acord a 
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l’associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya." 
Prossegueix amb la paraula la senyora Lladó Saus que diu que 
creu que la moció és molt clara en els seus objectius; que és 
molt concreta; que vol creure que tots els que estan aquí 
asseguts entren en política per canviar les coses; que, a 
més, el municipalisme és des d'on es pot fer una política 
molt més propera i estar més al costat dels ciutadans i que 
una molt bona mesura seria poder garantir que la gent que té 
relació amb l'Ajuntament de Figueres pugui gaudir d'un salari 
digne que és, al final, pel que tots treballen. 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que  
no cree que este sea el espacio para hablar de salario 
mínimo; que cree que el espacio de debate seria otro; que sí 
que están en política para cambiar las cosas, pero que según 
les consta los acuerdos que están aquí recogidos ya se están 
cumpliendo en este ayuntamiento; que lo van a dejar todo 
igual; que no van a cambiar nada porque se está cumpliendo; 
que los acuerdos les pueden parecer bien, pero que en la 
moción están hablando de salario mínimo; que no le tocaría a 
él posicionarse, sino que tocaría posicionarse en otras 
cámaras; que Ciutadans no son partidarios de incrementar el 
salario mínimo ni artificialmente y menos en el momento que 
están ahora, ya que esto solo puede comportar la expulsión de 
trabajadores del mercado laboral; que no es el momento de 
entrar en este debate; que lo que proponen como medida 
alternativa al incremento del salario mínimo es un 
complemento salarial garantizado para todas aquellas personas 
con unas rentas salariales más bajas porque creen que esto 
soluciona el problema de tener que aumentar artificialmente 
el salario mínimo que justamente lo único que va a hacer es 
crear más trabajo en negro y más precariedad laboral y que, 
por lo tanto, no van a dar apoyo a esta moción y menos 
sabiendo que esto en este Ayuntamiento se está cumpliendo. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que el vot del Partit Popular serà una 
abstenció; que entenen que en aquest Ajuntament, com ha 
quedat ben clar, ningú cobra menys de mil euros; que tan de 
bo tothom els pogués cobrar; que això no és del tot possible; 
que el govern del Partit Popular ja ha anat pujant cada any 
el salari mínim; que ho continuarà fent en la mesura que les 
coses vagin millorant econòmicament i que faran una 
abstenció. 
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 Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que 
subscriuen totalment la moció presentada; que com han 
manifestat algun dels portaveus dels grups municipals  aquest 
equip de govern compleix l'objectiu dels 1000 euros; que 
entenen que efectivament un augment del salari provocaria que 
la gent pogués viure més dignament; que el consum es 
reactivés i que això comportaria una acceleració de 
l'activitat econòmica i, per tant, un descens de la taxa 
d'atur; que ha agafat les dades, i com a regidors hi poden 
tenir accés, del departament de Recursos Humans en relació a 
tots i cadascun dels treballadors de l'Ajuntament; que pot 
dir que en relació a la nòmina de maig el líquid, que és el 
que arriba a les butxaques dels treballadors, és a dir, el 
net i sempre parlant de jornades a temps complets no és 
inferior als 1.000 euros i que el govern subscriu enterament 
aquesta moció perquè entén que l'equip de govern compleix amb 
aquest objectiu dels 1.000 euros. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que està totalment d'acord amb el que acaba de dir el 
company Jordi Masquef; que és una realitat pràctica el fet 
que incrementar els salaris el que fa  és incrementar el 
consum i que, per tant, també la recaptació fiscal; que tot 
això és una roda que ajuda a la reactivació de l'economia; 
que l'Ajuntament ja ho està complint; que l'Ajuntament pot 
incidir en algunes empreses que estan subcontractes fent 
recomanacions i promovent i incentivant que aquestes empreses 
vagin complint amb aquest requisit; que tot això ajudarà als 
altres objectius dels que parlaven; que entén que és una 
magnífica iniciativa; que tan de bo totes les empreses 
estiguessin ja en aquest límit; que una altra cosa és que hi 
ha una situació en termes generals que no permet a 
determinades empreses arribar aquí perquè hi ha un salari 
mínim fixat, però que l'objectiu és que si des de les 
administracions es pot fer una petita o gran aportació val la 
pena que es faci.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que està 
totalment d'acord amb la moció; que s'està complint a 
ajuntaments i a empreses municipals; que es poden introduir 
aquests criteris per garantir les subcontractes, però que vol 
incidir que no és només un desig que això passi amb els 
treballadors de l'Ajuntament, sinó que hauria de poder passar 
a tota la ciutat; que hi  estan d'acord, però que també 
sorprèn aquesta proposta perquè hi ha al�legacions al 
pressupost de 2016 d'Esquerra Republicana on es demanava 
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“reduir a la meitat el creixement del capítol I per 
aproximar-se a l'1% segons la llei”; que està molt bé aprovar 
desitjos i voluntats, però que s'han de preveure els mitjans 
per fer-ho; que el que no es pot és estar a missa i repicant; 
que si s'han de pujar salaris no es pot reduir el capítol I a 
la meitat i que es fa una cosa o se'n fa una altra, però que 
és difícil complir que es redueixi a la meitat un capítol I i 
a la vegada que s'incrementin els sous. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Lladó Saus que diu que començarà per la intervenció de la 
Presidència; que suposa que no voldrà que tornin a debatre 
una altra vegada sobre les decisions que es van prendre a 
nivell de cartipàs i a nivell de càrrecs de confiança; que  
agrairia que l'alcaldessa es llegís millor les al�legacions 
que presenta el grup d'Esquerra Republicana perquè potser per 
això ara entenen perquè se'ls van ventilar  en vint minuts en 
una reunió que es va fer sobre el pressupost; que no s'ho van 
llegir bé; que demanaven reduir el capítol I en els càrrecs 
que, com molt bé manifesta aquesta moció, estan en un 400% 
més del que és el salari mínim interprofessional; que no s'ha 
de voler confondre; que, sense que serveixi com a precedent, 
ha de dir que està completament d'acord amb el senyor Manel 
Toro; que se n'alegren molt que això sigui així a 
l'Ajuntament de Figueres, però que també voldria deixar molt 
clar que no només estan parlant de treballadors de 
l'Ajuntament ni d'empreses municipals, sinó que estan parlant 
de treballadors de l'Ajuntament, de treballadors d'empreses 
municipals, però també de totes aquelles empreses que tinguin 
alguna relació laboral amb l'Ajuntament com són els 
proveïdors; que el que es proposa aquí és que en els plecs de 
clàusules es pugui incidir en que siguin d'empreses que 
realment garanteixin que els seus treballadors no estan 
cobrant per sota d'un salari de 1000 euros; que el segon punt 
parla d'adoptar mesures normatives que incentivin les 
empreses subcontractades o receptores de recursos municipals 
a adoptar el salari mínim de 1000 euros i el que segueix; que 
el grup d'Esquerra Republicana entén que aquesta moció la pot 
complir l'Ajuntament en part; que aquests acords no s'havien 
pres mai en sessió plenària almenys des que ells tenen ús de 
raó en aquest plenari; que creuen que és totalment necessari 
que el ple de l'Ajuntament de Figueres prengui aquest acord 
perquè, com ha dit abans, les administracions han d'estar a 
l'alçada de totes aquelles iniciatives que puguin garantir 
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una societat més justa i que al final tots puguin tenir les 
mateixes oportunitats. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que li passarà una fotocòpia de l'al�legació d'Esquerra 
perquè vegin els diferents apartats de què consta; que n'hi 
ha diferents; que uns fan referència als càrrecs de 
confiança; que altres fan referència a les retribucions dels 
òrgans de govern; que un altre fa referència a reduir la 
meitat del creixement del capítol per aproximar-se a l'1% 
d'augment del que demana la llei, no preveient ni tant sols 
el retorn de la paga doble de l'any 2012 que es va treure i 
que això ho diu ben clar en les al�legacions. 
 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 catorze membres de l'Ajuntament 
següents: Felip Torres, Casellas Borrell, Toro Coll, Masquef 
Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Galimany 
Granés, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez 
Dipp, Armengol Subirós i García Quesada; en contra, els dos 
membres de l’Ajuntament següents: Amelló Montiu i  Pérez 
Márquez; i abstenir-se, els dos membres de l'Ajuntament 
següents: Olmedo Delestal i Borrego Torres. 

 
----Ajuntament: El senyor Òscar Vergés Moreno pren possessió 
del càrrec de regidor. La Presidència diu que ara hi ha la 
incorporació del regidor senyor Òscar Vergés; que no s'ha 
inclòs en l'ordre del dia perquè no havia arribat la 
credencial, però que va arribar ahir i que entén que es pot 
incorporar. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la proposta abans 
transcrita. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 12 de maig 
de 2016, va acordar declarar vacant l'escó per renúncia del  
regidor Xavier Monfort Peligero 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 Compromís d'Esquerres per Figueres-Entesa (CexF-E) 
que haurà d'ocupar l'escó vacant. Prossegueix dient que 
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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 Òscar Vergés Moreno per 
estar inclòs a la llista de candidats presentada per 
Compromís d'Esquerres per Figueres-Entesa (CExF-E) a les 
eleccions locals de 2015 per renúncia del regidor senyor 
Xavier Monfort Peligero. Continua dient que, en conseqüència, 
procedeix realitzar els tràmits perquè el senyor Òscar Vergés 
Moreno 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 Compromís d'Esquerres per Figueres-Entesa (CExF-E). 
A continuació, la Presidència demana al senyor Òscar Vergés 
Moreno 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 aquest respon 
afirmativament. Així mateix, la Presidència pregunta al 
interessat 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 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 Òscar Vergés 
Moreno la pregunta següent: "Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor 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: “Per imperatiu 
legal, prometo.” Finalment, la Presidència manifesta que en 
virtut del procediment realitzat ha de considerar que el 
senyor Òscar Vergés Moreno ha pres possessió del càrrec de 
regidor de l'Ajuntament de Figueres. Prossegueix amb el torn 
de paraula la Presidència que diu que felicita al senyor 
Vergés per aquesta incorporació al plenari municipal i a la 
vida política activa des del consistori perquè la seva vida 
política activa de la ciutat ja fa temps que és coneguda; que 
li dóna la benvinguda i que li desitja sort i encerts. 

A continuació, el senyor Vergés Moreno procedeix a la 
lectura de la intervenció següent: "Vull llegir un escrit 
d’afirmació del grup al que represento i també de desgreuge 
cap al meu predecessor. Primer de tot vull agrair la feina 
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feta per en Xavi. A més d'aquests 11 mesos de mandat, pels 
gairebé 5 anys del seu compromís polític amb la ciutat i amb 
la gent com a càrrec electe. M'agradaria fer una valoració, 
no en clau personal, tot i que seria molt més entretinguda, 
sinó en clau política. En Xavi ha defensat i exigit drets tan 
bàsics com la plena ciutadania, la dació en pagament quan 
encara no era reconeguda, l'oposició als desnonaments, 
l'alliberament de l'AP7, destinar el fons del patrimoni a 
adquisició d'habitatge social, eliminar la plusvàlua en casos 
de desnonaments, millorar el menú del menjador social, la 
tarifació social, etc. Entre altres propostes inequívocament 
d'esquerres, per la qual cosa és injust posar en dubte el seu 
compromís. En el passat, amb un escenari molt diferent a 
l’actual, moltes de les reivindicacions que en Xavi ha fet 
han estat purs brindis al sol davant d'una majoria absoluta 
que s'ha mostrat hermètica, o moderadament permeable fins a 
diluir l'essència de les propostes. Els asseguro que d'haver 
tirat endavant aquestes propostes haurien ajudat Figueres a 
avançar en molts aspectes que avui encara no hem gosat 
plantejar o hem arraconat al calaix dels projectes. En Xavi 
ha proposat, primer en nom d'Iniciativa, i ara en nom de 
Compromís d'Esquerres per Figueres, actuacions per millorar 
la qualitat de vida de la gent. El seu compromís és 
indubtable, encara que es pretengui fer una lectura 
esbiaixada per tactisme polític. El Compromís que a partir 
d'avui represento jo és el mateix d'en Xavi, i el de tota la 
gent que ens vam presentar sota aquesta candidatura: el 
compromís de canviar i fer avançar Figueres. No és un acte de 
fe, és una ferma convicció perquè la nostra ciutat sigui més 
justa, acollidora i segura. És un compromís de treball amb la 
gent i amb la ciutat, i no només amb les persones que ens han 
confiat el seu vot per quatre anys. No som els salvadors de 
res ni de ningú, però posarem les nostres mans al costat de 
totes les altres que volen construir una ciutat millor. Avui, 
des d'aquest any, tenim damunt la taula del govern -del que 
no en formem part- molts punts importants del nostre programa 
electoral, alguns amb més concreció que d'altres, però 
entenem que aquí hi entra la negociació política. Fer 
política. I estem aquí per això, per fer política, per passar 
de la idealització d'un programa electoral a la planificació 
del seu contingut. Per ajudar a resoldre les necessitats 
actuals de Figueres i, a ser possible, també les futures. I 
per això ens vam presentar a les eleccions amb un programa 
d'esquerres. La situació de crisi, i la fragmentació del vot 
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fan necessari que fem pinya, que treballem junts per endegar 
projectes possibles, realitzables, que no hipotequin el 
nostre patrimoni avui, demà ni el proper mandat. Volem que es 
resolguin les mancances que tenim en atenció social, en 
educació, en mobilitat, en participació ciutadana, en la 
gestió de residus... I si ens queden forces i hi ha 
pressupost sobrer, podem valorar altres inversions, però 
sempre supeditades a tenir cobertes totes les necessitats 
bàsiques de la gent de Figueres. Si la ciutat no avança, tots 
en som responsables, per moltes propostes, precs o mocions 
que haguem pogut presentar. Necessitem totes les mans per 
avançar en temes tan importants com la millora de la qualitat 
democràtica a través de la participació ciutadana, i la 
transparència. Aquest són dos dels punts fonamentals del 
nostre acord, un compromís amb la ciutat, on haurem de deixar 
de banda els interessos partidistes, i també els 
protagonismes individuals -permetin-me la llicència- de vol 
gallinaci. L'acord d'estabilitat que vam signar ara fa 3 
mesos ens permet dir que les nostres propostes d'actuacions 
són avui damunt de la taula del govern. Voldria estar en la 
situació de dir que es posaran en marxa i s'executaran 
completament. Però no hi estic, avui, tot i que sí que us puc 
assegurar que si no es compleixen mínimament les expectatives 
que hem posat en aquest acord tindrem la mateixa valentia per 
tornar a l'oposició més dura i alhora confortable convencent-
nos que les nostres demandes i aportacions són més 
constructives des d'aquesta cantonada que no donant suport a 
l'estabilitat d'aquest govern. Tanco capítol i obro secció 
personal. Espero i desitjo que ens puguem entendre amb tots i 
totes vostès per no deixar passar l'oportunitat de fer de la 
participació ciutadana el pal de paller de la política 
deliberativa. Volem deixar enrere els esquemes prefixats de 
la democràcia representativa, valorar molt més la seva gent, 
sobretot els que volen una ciutat amable, i fer-la 
corresponsable de les decisions importants que afecten la 
nostra ciutat i tothom que hi viu. Espero i desitjo que en 
aquest ple i fora d'ell puguem riure i discutir sense perdre 
el nord. Espero i desitjo que puguem superar junts i juntes 
tots els reptes que tenim al davant. Gràcies per la càlida 
acollida que m'han dispensat." 

 
----Ajuntament: Es determina la composició de la Comissió 
Informativa General i de la de relació amb el síndic de 
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greuges. La Presidència procedeix a la lectura de la proposta 
següent: 

"Les comissions informatives permanents i l'especial de 
comptes estan regulades pels articles 20 i 116 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, 58 i 60 del Text refós de la llei municipal i de regim 
local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret legislatiu 
de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 d'abril, 123 al 
127 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals que va ser aprovat pel Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 81 al 89 del Reglament 
orgànic municipal. La Comissió especial de relació entre el 
Síndic Municipal de Greuges i l’Ajuntament de Figueres està 
regulada en l’article 197 del Reglament orgànic municipal. 
Aquesta comissió va ser creada per acord del Ple de 
l’Ajuntament de 6 d’agost de 2015. La Comissió Informativa 
General va ser  creada per acord de Ple de l’Ajuntament de 2 
de juliol de 2015 que determinava que actuaria també com a 
Comissió Especial de Comptes. La presa de possessió d'un nou 
membre electe 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 (PSC): 1r Pere Casellas Borrell. 2n Alfonso Jesús 
Martínez Puig. 3r César Luis Barrenechea Montero. Grup 
Municipal del Patit 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 Òscar Vergés Moreno. 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 
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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 
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 Grupo Municipal Ciutadans-Figueres 
(C's). g) Òscar Vergés Moreno, 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; 
Grupo 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." 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la proposta abans 
transcrita. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar la proposta abans transcrita. 
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----Ajuntament: Es nomenen representants de l'Ajuntament en 
òrgans col�legiats. La Presidència procedeix a la lectura de 
la proposta següent: 
 "La presa de possessió d’un nou regidor de l’Ajuntament 
en substitució d’un que va renunciar al seu escó comporta el 
nomenament de nous representants de l’Ajuntament en òrgans 
col�legiats propis. Vist allò que disposa l'article 38 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals que va ser aprovat pel Reial decret  
2568/1986, de 28 de novembre, l'Alcaldia Presidència proposa 
que s'adoptin els acords següents: I. Nomenar els 
representants de l'Ajuntament que s'esmenten a continuació en 
els òrgans col�legiats propis de l’Ajuntament següents: 1. 
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. Òscar Vergés Moreno, regidor.  
2. 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 Grup 
Municipal 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 Grupo Municipal 
Ciutadans-Figueres (C's). Òscar Vergés Moreno, en 
representació del Grup Municipal de Compromís d'Esquerres per 
Figueres. 3. 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 
del 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 
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Ciutadans-Figueres (C's). Òscar Vergés Moreno, en 
representació del Grup Municipal de Compromís d'Esquerres per 
Figueres. 4. Consell municipal de persones amb discapacitat 
de Figueres. Presidenta: Marta Felip Torres, alcaldessa 
presidenta. Vocals: Dolors Pujol Matas, en representació del 
Grup Polític Municipal de Convergència i Unió. Maria Perpinyà 
Fortunet, en representació del Grup Municipal ERC-MES. Lluís 
Armengol Subirós, 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). 
Òscar Vergés Moreno, en representació del Grup Municipal de 
Compromís d'Esquerres per Figueres. 5. Taula de coordinació 
local pel dret a l'habitatge. Sr. Pere Casellas Borrell, 
regidor delegat del servei de Benestar Social. – Vocals: un 
representant de cada grup polític amb representació a 
l’Ajuntament, sense necessitat que siguin regidors: per part 
del grup municipal de Convergència i Unió, el Sr. Francesc 
Cruanyes Zafra; per part del grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, el Sr. Alfons Martínez Puig; per 
part del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
la Sra. Agnès Lladó Saus; per part del grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular, el Sr. Lluís Armengol Subirós; 
per part del grup municipal del Partit Popular, la Sra. Maria 
Àngels Olmedo; per part del grup municipal de Ciudadanos-
Figueres, el Sr. Héctor Amelló Montiu; i per part del grup 
municipal Compromís d’Esquerres per Figueres, el Sr. Òscar 
Vergés Moreno. També formaran part com a vocals de la 
Comissió el Director de seguretat, cohesió i emergències 
socials; el cap del servei de Benestar Social de 
l’Ajuntament, Sr. Josep Rovira Fàbrega; la tècnica 
d’habitatge de Benestar Social, Sra. Francesca Lloveras 
Benaset; un tècnic de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament; un 
representant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; un 
representant de l’àrea d’habitatge de la Diputació de Girona; 
un representant de Càritas Figueres; un representant de Creu 
Roja Figueres; un representant de l’ONG Tallers; un 
representant de la Fundació Ser.Gi; un representant de 
l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà; un representant del Col�legi d’Advocats de Figueres; 
dos representants de les federacions d’associacions de veïns; 
un representant de la Taula per a la pobresa energètica; un 
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representant de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques; 
un representant del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)- 
CatalunyaCaixa; un representant de Bankia; un representant de 
Cajamar; un representant de Banc de Sabadell; un representant 
de BankCaixa. Actuarà com a secretària, per delegació del 
secretari general de la corporació, la Sra. Laura Vilanova i 
Muñoz. 6. Comissió consultiva i participativa per a l'anàlisi 
del model de l'Embarraca't. 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 Grupo Municipal 
Ciutadans-Figueres (C's). Òscar Vergés Moreno, en 
representació del Grup Municipal de Compromís d'Esquerres per 
Figueres. II. Autoritzar a l'Alcaldia Presidència perquè 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució 
dels acords anteriors." 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la proposta abans 
transcrita. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar la proposta abans transcrita. 
 
----Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat 
d'un informe de l'Alcaldia Presidència sobre la composició de 
dos grups municipals. La Presidència procedeix a la lectura 
de la proposta següent: 

"La presa de possessió de nous membres electes en 
substitució d'altres que han renunciat al càrrec comporta la 
modificació de la composició dels grups municipals en els que 
aquells s'han integrat. És d’aplicació allò disposat en els 
articles 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del règim local, 23 al 29, ambdós inclosos, 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 90 al 93, ambdós inclosos, 
del Reglament orgànic municipal. Per tot això, aquesta 
Alcaldia Presidència informa al Ple que els grups municipals 
que s'esmenten a continuació tenen la denominació, integrants 
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i portaveu que s’indiquen: 1. Denominació: Grup Municipal de 
Candidatura d'Unitat Popular, Poble Actiu (CUP-PA). Regidors 
i regidores integrants: Natàlia Sánchez Dipp, Lluís Armengol 
Subirós i Antoni García Quesada. Portaveu titular: Natàlia 
Sánchez Dipp. Portaveu suplent: Lluís Armengol Subirós. 2. 
Denominació: Grup Municipal de Compromís d'Esquerres per 
Figueres. Regidor integrant: Òscar Vergés Moreno. Portaveu 
titular: Òscar Vergés Moreno." 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la proposta abans 
transcrita. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar la proposta abans transcrita. 
 
----Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat 
d'un informe de l'Alcaldia Presidència sobre la composició 
d'un grup municipal. La Presidència procedeix a la lectura de 
la proposta següent: 
 "La presa de possessió de nous membres electes en 
substitució d'altres que han renunciat al càrrec comporta la 
modificació de la composició dels grups municipals en els que 
aquells s'han integrat. És d’aplicació allò disposat en els 
articles 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del règim local, 23 al 29, ambdós inclosos, 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 90 al 93, ambdós inclosos, 
del Reglament orgànic municipal. Per tot això, aquesta 
Alcaldia Presidència informa al Ple que els grups municipals 
que s'esmenten a continuació tenen la denominació, integrants 
i portaveu que s’indiquen: 1. Denominació: Grup Polític 
Municipal de Convergència i Unió. Regidors i regidores 
integrants: Marta Felip Torres, Francesc Cruanyes Zafra, 
Manuel Toro Coll, Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol Matas, 
Joaquim Felip Gayolà i Núria Galimany Granés. Portaveu 
titular: Jordi Masquef Creus. Portaveu suplent: Manuel Toro 
Coll." 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la proposta abans 
transcrita. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar la proposta abans transcrita. 
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----19. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les intervencions següents: 
 

----Ajuntament: Pregunta que formula el senyor Amelló Montiu 
sobre si es continuen mantenint els compromisos de portar 
endavant algunes esmenes que van presentar al pressupost. Fa 
ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu que no sabe 
si es un ruego o una pregunta; que hace algunos meses ya 
aprobaron el presupuesto municipal en el cual había algunas 
enmiendas suyas aceptadas como el estudio de fusión con 
Vilafant, el tema de la gratuidad y promoción de los 
autobuses y el estudio para realizar una central de compras; 
que había hasta ocho iniciativas diferentes; que están un 
poco preocupados, ya que no han vistos avances en estos 
temas; que pregunta que si se sigue manteniendo ese 
compromiso de llevarlas adelante y que si se ha avanzado en 
alguno de los temas y cuanto se ha avanzado. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que si cal 
algun regidor pot ampliar la informació, però que pot avançar 
que s'està treballant des de Fisersa en relació a la 
gratuïtat temporal per a foment de l'ús del bus urbà que és 
el que va demanar el grup de Ciutadans; que sí que es manté 
el compromís i que s'està treballant per fer-ho possible; 
que, en relació a la central de comptes, aquest mes o el que 
ve hi ha d'haver la incorporació de més personal jurídic a 
places que s'havien creat en plantilla; que una de les 
funcions que tindrà un nou tècnic d'administració general i 
una vicesecretària serà aglutinar aquesta central de compres 
i coordinar-la tant jurídicament com preveure una operativa i 
que, per tant, sí que hi estan treballant. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que se ha dejado una cuestión 
importante como es el tema de la radiografía de la pobreza y 
el plan de acción; que hace poco que incorporaron a Montse 
Serra y que les gustaría saber como está este tema porque lo 
consideran importante en este momento. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que Montse Serra s'acaba d'incorporar; que hi estan 
treballant; que és una cosa que també debatran i parlaran AMB 
tots els portaveus per veure com fan aquesta radiografia; que 
en aquest moment s'està fent un llistat amb el senyor Cabot 
de tots els compromisos que tenen implicació econòmica i que 
es van prendre amb els grups municipals de Compromís, 
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Ciutadans i del Partit Popular; que ho estan treballant; que 
una vegada se sàpiguen els costos es veurà d'on surten els 
diners per a fer això, però que també serà en funció de les 
inversions que no s'executaran o que no es faran en la seva 
totalitat; que posaran fil a l'agulla per fer totes aquestes 
qüestions que van des de les inversions a les voreres fins a 
això que ha dit el senyor Amelló; que és una qüestió de 
purament una setmana; que s'ha d'acabar de quantificar i que 
després parlarà amb l'alcaldessa i amb el regidor Masquef el 
tema de cobrir-ho. 
 
----Obres-llicències: Pregunta que formula el senyor Armengol 
Subirós sobre si s'ha realitzat o no la inscripció al 
registre de la concessió de pisos assistits de l'Erato. Fa ús 
de la paraula el senyor Armengol Subirós que diu que fa com 
tres o quatre mesos que van fer la petició al Ple que se'ls 
digués si s'havia realitzat o no la inscripció al registre 
d'aquella concessió sobre els pisos assistits de l'Erato i 
que es va dir que se'ls contestaria, però que no s'ha dit 
res. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que sí que 
s'ha fet. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que pregunta que si està inscrita. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que sí. 
 
----Habitatges: Prec que el senyor Armengol Subirós perquè es 
facin les gestions que s'hagin de fer per poder contestar 
unes instàncies sobre el tema del Patrimoni Municipal del Sòl 
i de l'Habitatge. Fa ús de la paraula el senyor Armengol 
Subirós que diu que repetidament van presentant unes 
instàncies sobre un tema concret, però que no tenen resposta; 
que el tema és el Patrimoni Municipal del Sòl i de 
l'Habitatge; que van presentar una instància el 9 de març; 
que fins avui tenen silenci administratiu; que no hi ha hagut 
cap resposta; que en van presentar una segona el dia 20 
d'abril de la qual tampoc tenen cap mena de notícia; que 
consideren que és un tema prou important perquè en parlin i 
l'analitzin a fons; que la primera cosa que haurien de saber 
és quina és l'opinió dels juristes a l'entorn a les preguntes 
que es formulaven en aquestes instàncies i que, per tant, 
agrairia molt que es fessin les gestions que s'hagin de fer 
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perquè sembla que deu ser molt difícil de contestar, ja que 
dos mesos i mig són molts mesos. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que 
s'interessarà per aquestes peticions, però que en tot cas 
podria coincidir amb la baixa mèdica de la interventora. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que això és cert, però que no s'ha 
d'oblidar que el que demanaven eren dictàmens jurídics i que 
en les instàncies demanaven específicament demanaven dictamen 
jurídic sobre la interpretació d'aquests temes. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que és l'informe jurídic que emeten l'interventor o el 
secretari. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que en tot cas hi deu haver d'altres 
persones que poden fer aquests informes. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que ara no sap exactament què les el que demanaven, però que 
és sobre la comptabilització és una qüestió d'Intervenció. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que la interpretació que en fa 
Intervenció sobre aquest tema ja la coneixen; que no  
coincideix amb la seva interpretació, però que no s'ha fet 
per escrit i que no tindria res a dir si la interpretació que 
s'ha de dit de paraula es fa per escrit, però que no s'ha fet 
per escrit, sinó que han estat dos mesos i mig sense 
contestar-li. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que ha de repetir que la titulada a la plaça d'intervenció no 
hi és. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que no fa dos mesos i mig que no hi 
és. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que espera que no trigui gaire a tornar i que quan 
s'incorpori li demanaran l'informe. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que pregunta que si realment ha de ser 
Intervenció qui ha de fer aquest informe. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que és el titular de la plaça i que és el competent per 
informar si està ben feta o no està ben feta la 
comptabilització d'aquest patrimoni. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que així ja sap la resposta; que no 
sap si l'alcaldessa entén com està la situació; que han 
tingut mitja dotzena de trobades amb la interventora i que 
ella té un criteri i la Candidatura d'Unitat Popular, també 
assessorats, en tenen un altre de diferent; que no és gaire 
atractiu esperar l'informe d'una persona de la qual ja se sap 
quina és la seva opinió; que han demanat un informe jurídic; 
que hi deuen haver juristes en aquesta casa que tenen 
aptituds per opinar sobre temes d'urbanisme i que és això el 
que estan demanant. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que hi ha juristes que tenen competència per informar 
jurídicament sobre unes àrees concretes; que s'ha de 
respectar que qui informa sobre urbanisme sigui només una 
persona i no d'altres i que dels informes sobre contractació 
només sigui una persona qui pugui informar i no d'altres; que 
no troba gaire bé que quan no agrada el que es diu es vagi a 
buscar una altra persona i que la competència és 
d'intervenció. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que no vol interrompre, però que la 
Candidatura d'Unitat Popular té resposta de Sindicatura de 
Comptes de Catalunya que és totalment contrària a l'opinió de 
la interventora; que ha d'insistir que el seu grup municipal 
fa dos mesos i mig que va presentant repetidament instàncies 
per tenir una resposta, però que no la té i que el que sí que 
exigeixen en aquest moment és que se'ls doni resposta per 
escrit. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que es compromet que quan s'incorpori la titulada a la plaça 
li dirà que emeti informe sobre aquest extrem; que la 
comptabilització del Patrimoni Municipal del Sòl no sap 
quants anys fa que es comptabilitza, però que deuen ser més 
de 12 i que, per tant, no és una qüestió que sigui exclusiva 
en un moment temporal de l'actual interventora, sinó que creu 
que deu ser un criteri estès en el temps; que creu que és una 
mica estrany que el senyor Armengol tingui un altre informe 
de Sindicatura de Comptes perquè és l'organisme a qui cada 
any es van transmetent els comptes quan s'aproven i que, per 
tant, els ha fiscalitzat i no ha fet cap observació al 
respecte; que quan s'incorpori la interventora li demanarà 
que emeti l'informe, però que ha de repetir que la 
comptabilització està feta d'aquesta manera des de fa molts 
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anys; que no ve de fa un o dos anys; que des que hi ha 
aquesta interventora no hi ha hagut més incorporacions al 
Patrimoni Municipal del Sòl; que en tot cas s'han de 
respectar els informes jurídics que s'emeten per part dels 
juristes que tenen les competències sobre cada tema; que no 
es pot anar a buscar una altra opinió quan no agrada la que 
es dóna; que això ho podrien fer en tots els casos i que 
moltes vegades han sortit en aquest Ple informes que l'equip 
de govern no comparteix, però que acata i respecta perquè són 
dels juristes competents per a informar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que agafa el compromís i la resposta 
de l'alcaldessa. 

Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que vol 
fer una precisió; que existien alguns informes emesos per 
l'anterior interventor sobre la comptabilització, l'ús del 
Patrimoni Municipal del Sòl i del monetari existent com a 
caixa única; que aquests informes deuen constar als arxius 
municipals; que, pel que sembla, l'actual interventora 
segueix amb el mateix criteri; que entén que seria molt útil 
que la Candidatura d'Unitat Popular entrés aquest informe que 
tenen per la comptabilització que se'n pugui fer i tenir les 
dades que estan parlant, però que una cosa és la 
comptabilització i l'altra és l'ús que ha de tenir el 
patrimoni del sòl que no pot tenir un altre ús que dedicar-lo 
a la compra d'habitatges socials; que hi ha informes del cap 
d'urbanisme en aquest sentit; que l'ús de la caixa com a tal 
és el que entén que en aquests moments s'està posant en 
qüestió i que existeix un altre informe de l'anterior 
interventor. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que aquest és un tema que pensa que 
algun dia s'hauran d'asseure i parlar-lo seriosament; que en 
cap moment ha dit que no s'hagués fet una bona 
comptabilització, sinó que el que ha dit és que no se n'ha 
fet un bon ús; que es pot comptabilitzar perfectament una 
cosa, però que no se n'ha fet un bon ús; que no diu que sigui 
un ús il�legal; que les lleis que preveuen i estableixen els 
fons municipals del sòl i de l'habitatge expressen amb una 
claredat meridiana que és un fons destinat a fer polítiques 
d'habitatge, però que aquests diners no han servit mai per 
fer polítiques d'habitatge, sinó que han servit per dotar la 
tresoreria de la casa de diners suficients per anar tirant i 
anar fent; que això vol dir que en els últims molts anys no 
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s'ha fet cap mena d'inversió utilitzant aquests diners i  que 
tant és així que si avui s'haguessin d'utilitzar no hi són 
perquè haurien d'anar a demanar crèdit, ja que s'han 
utilitzat com a tresoreria de la casa; que el que són els 
llistats de les partides dels fons estan perfectament 
identificats; que allà no hi ha cap error, sinó que l'error 
està en l'ús que se n'ha fet; que les pròpies lleis i nomres 
diuen també amb una claredat meridiana que aquests diners han 
d'estar, si són diners en efectiu, dipositats a part; que ho 
diu d'una forma claríssima; que també diu d'una forma 
claríssima que tots aquells ajuntaments que tinguin establert 
per llei aquest fons han de fer una dotació d'un determinat 
percentatge dels capítols I i II anualment des de la seva 
constitució;  que si anessin sumant tots aquests diners és 
una pila de diners que s'haurien pogut utilitzar per fer 
polítiques d'habitatge social a Figueres, però que no s'han 
fet; que la prova està en quants pisos de propietat té 
l'Ajuntament; que pregunta que quines polítiques s'han fet 
d'habitatge social en aquest Ajuntament des que va marxar 
l'alcalde Armangué; que pregunta que què s'ha fet des de 
llavors; que no s'ha fet res; que aquests diners s'han 
utilitzat, senzillament, per dotar la tresoreria de la casa; 
que no s'han utilitzat per a allò que sí que s'hauria d'haver 
utilitzat que era per beneficiar les famílies que tenien 
problemes d'habitatge; que aquí hi ha damnificats concrets 
durant aquests deu anys; que hi ha persones que avui podrien 
estar ubicades a pisos, correctes i dignes; que durant 
aquests deu anys aquests diners s'han utilitzat per una altra 
banda; que no dirà que s'hagi fet per mala fe, sinó que deu 
haver estat per ignorància i que aquesta és la realitat. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no és cert si el senyor Armengol creu que si no s'han fet 
polítiques d'habitatge és perquè s'han disposat el diners 
perquè confon pressupost amb la tresoreria; que si es poden 
comprar pisos es poden comprar; que el pressupost hi és; que 
l'assignació pressupostària hi és; que es pagaran amb fons 
corrents; que no es pot demanar préstec per pagar aquests 
pisos; que es van utilitzar per tresoreria, però que en el 
moment en què es compri un pis es disposarà de la tresoreria 
actual i no de la de fa deu anys; que és la tresoreria actual 
la que servirà per pagar aquests pisos; que una cosa és la 
tresoreria i l'altre és el pressupost; que si no s'han 
comprat pisos serà per mil motius, però que en cap cas perquè 
no hi hagi els diners perquè que els diners hi són 
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comptabilitzats; que és el flux de caixa anual el que permet 
pagar els pisos que es comprin igual que és aquest flux de 
caixa el que permet pagar les obres; que si el govern hagués 
comptabilitzat, per exemple, un pavelló d'esports l'any 2007 
que s'hagués acabat el 2011, es pagaria amb el flux de caixa 
del 2011 per més que s'hagués comptabilitzat el 2007; que una 
cosa és el pressupost i l'altra és el flux de caixa; que si 
aquests diners de la caixa única que es van utilitzar per 
pagaments ordinaris no s'haguessin utilitzat s'haurien fet 
pòlisses, però no se'n van fer; que tot va a parar allà 
mateix; que són vasos comunicants; que no té res a veure; que 
el senyor Armengol pot criticar la política o la manca 
d'habitatge social i que amb això està d'acord, però que el 
motiu no és perquè no hi hagi els diners del patrimoni 
municipal, sinó que confon tresoreria amb pressupost. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que no ho confon; que ho té 
claríssim; que la política és una qüestió de prioritats; que 
l'habitatge social a Figueres durant els últims deu anys no 
ha estat una prioritat; que si ho hagués estat avui tindrien 
50, 60, 70 o 80 pisos de propietat; que hi hauria d'haver 
8.900.000 euros; que estan comptabilitzats; que estan en un 
compte d'ordre, però que els diners no els tenen; que els 
diners no hi són perquè s'han utilitzat per tresoreria; que 
la pregunta que ha fet inicialment i que la  Sindicatura de 
Comptes aclareix, és que aquests diners haurien d'haver estat 
a part; que s'haurien d'haver comptabilitzats a part i amb un 
dipòsit a part específic per a aquesta funció; que si aquests 
diners haguessin estat en una capsa transparent sobre el 
despatx de l'alcalde de torn s'haurien anat gastant per fer 
polítiques d'habitatge, però que el que passa és que la 
prioritat no va ser aquesta, sinó que va ser una altra; que 
es van anar utilitzant  per tresoreria, però que no diu pas 
que no s'hagin utilitzat no correctament; que aquesta és una 
interpretació que s'ha fet en aquest i en d'altres 
ajuntaments; que és una interpretació de la llei; que la llei 
diu amb tota claredat que aquests diners han d'estar 
dipositats a part per complir amb els fins que estan 
destinats; que, a més a més, diu que tots aquells ajuntaments 
que tenen aquests fons han de dotar-los d'un 5% anual dels 
capítols I i II; que aquest és el concepte inicial que ell 
estava plantejant; que hi hauria d'haver una política real 
d'habitatge i que aquesta política real d'habitatge 
planificada, amb uns fons específics, és el que no han 
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tingut; que no està parlant d'aquest equip de govern, sinó 
que està parlant de l'anterior i de l'anterior; que no ho han 
de veure com un atac personal a aquest equip de govern, sinó 
com una qüestió de concepte que la llei empara d'una manera 
claríssima aquesta versió que li està donant i que, per tant, 
per això està dient que un dia s'han d'asseure i han de 
parlar d'aquest tema. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que creu que és convenient fer tota una jornada d'explicació 
tècnica d'això; que en cap cas s'ho prenen com un atac 
personal perquè no s'ha fet en aquest mandat; que és una 
qüestió tècnica-jurídica que no li correspon a l'alcaldessa; 
que coneix la matèria i que segueix insistint que la política 
d'habitatge és una prioritat, però que si no s'ha fet en cap 
cas és perquè no hi hagi els diners perquè els diners hi són. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que no hi estan d'acord perquè si 
aquest diners haguessin estat en un dipòsit específic per 
aquest fons ara tindrien 8 milions d'euros per comprar pisos, 
però no els tenen. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que si que els tenen. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que no els tenen. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que la tresoreria és caixa; que si demà el govern compra deu 
pisos es pagaran amb els diners que normalment estan als 
comptes corrents i que es descomptaran d'aquests 8 milions. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que és correcte, però que no en 
podran comprar 100, però que si tingués els vuit milions dins 
la caixa de plàstic transparent sí que els podrien comprar. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que també cal pensar si calen 8 milions en pisos. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que no podrien comprar-los perquè no tenen 
aquests diners. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que pregunta que si es podrien comprar 100 pisos. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subiròs que diu que 8 milions són 100 pisos. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que la pregunta és que si es podrien 
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comprar 100 pisos i que si demà es podrien comprar 100 pisos 
amb els 8 milions d'euros que el govern diu que té. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que 8 milions d'euros són molt més que 100 pisos. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que, en tot cas, és un tema que és profund; 
que té conseqüències; que no es tracta en absolut de demanar 
responsabilitats a ningú, ni a aquest equip, ni personalment, 
ni col�lectivament, però que sí que s'ha de canviar la 
direcció; que sobre aquest tema s'ha de canviar  la direcció; 
que s'han d'establir sistemes que siguin coherents amb la 
finalitat de la llei; que la llei estableix un fons perquè es 
facin unes polítiques determinades que no s'han fet; que no 
s'han fet durant 10 anys; que s'han de prendre les mesures 
necessàries com perquè a partir d'un moment determinat això 
es faci; que no està dient en cap moment que s'hagin de 
comprar 100 pisos ni 50 ni 30, però sí que hi hagi una 
política d'habitatge; que en aquesta ciutat la necessiten com 
el pa que es menja; que els propis responsables de serveis 
socials, en una trobada de fa uns dies, a la pregunta directa 
de quants pisos necessitarien avui per complir o per tenir 
ubicació correcta i digna per totes les famílies que ho 
necessiten i que la resposta va ser 53; que són molts pisos i 
que no els tenen, però que els podrien tenir. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que vol fer una mica de resum de situació i 
de com ha anat succeint tot això; que durant uns anys ningú 
es plantejava la política social d'habitatge; que hi havia un 
boom de la immobiliària que era una altra situació totalment 
diferent; que als darrers exercicis, quan es produeix aquesta 
situació, el govern municipal inicia unes polítiques 
d'habitatge i destina diners d'aquest Patrimoni del Sòl a la 
compra d'habitatges; que es posen en marxa els mecanismes 
corresponents administratius; que s'hi destinen cents de mil 
un any i més cents de mil un altre any; que es posen en marxa 
els concursos públics per a l'adquisició dels habitatges amb 
les corresponents clàusules tècniques i administratives, per 
les quals els serveis tècnics municipals, en aquest cas 
d'urbanisme, determinen quin tipus d'habitatge s'ha de 
comprar; que determinades situacions, qüestionaments o 
característiques pròpies dels habitatges es van relatant 
allà; que això és el procediment; que no se'l poden saltar; 
que no poden anar al mercat, dir que tenen tants diners i 
comprar un determinat pis; que com a administració han de 
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seguir aquest procediment; que això es va fer una vegada,  
dues vegades, i no sap si, inclús, una tercera vegada en la 
que van comprar uns determinats pisos que el mercat va 
oferir; que  quan diu mercat es refereix a entitats, 
particulars i tot aquell que és propietari d'un pis a 
Figueres per imports de 50, 60 o 70 mil euros i en 
determinades condicions d'habitatges; que no van aconseguir 
que hi hagués resposta del mercat en aquella oferta d'aquells 
diners que té a l'Ajuntament per poder comprar aquests pisos; 
que no és una situació de manca de política d'habitatge, sinó 
que, probablement, s'ha de canviar la política general 
d'habitatge per poder fer determinades adquisicions per part 
de l'administració; que és molt complex; que en un moment 
determinat en el que en el mercat hi havia ofertes 
interessants de pisos de 30, 40 o 50 mil euros ràpidament 
arribava un particular que passava per davant de l'Ajuntament 
que té tot un procediment administratiu que triga molts de 
mesos; que quan havia arribat al final del camí aquell 
habitatge ja no existia en el mercat perquè l'havia comprat 
algú amb moltes finalitats; que creu que s'hi ha de treballar 
i que s'hi han de posar, però que la lentitud de l'elefant 
administratiu que, en moltes ocasions dóna moltes garanties, 
també és un perjudici quan es necessita l'agilitat del 
mercat. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que li sap greu; que no s'apuntarà ara a 
aquest final de festa; que és un tema que els preocupa molt; 
que no es pot trivialitzar aquesta qüestió; que insisteix en 
què és un tema que té damnificats concrets; que hi ha 
persones que podrien haver estat beneficiades, però que no ho 
han estat; que el que diu el senyor Toro ho entén en moments 
determinats; que ho entendria l'any 2004 o l'any 2005, però 
no a partir de l'any 2007 perquè tot això va caure amb la 
gran castanya de la immobiliària i que han passat molts anys 
des del 2007. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que està parlant de l'any 2012 i 2013. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que  encara amb més raó; que es poden fer 
polítiques d'habitatge quan no hi ha compradors, el mercat ha 
caigut i els preus estan per terra; que polítiques 
d'habitatge no vol dir exclusivament compra, sinó que pot dir 
més coses; que vol dir intervenir en el mercat del sòl, fer 
provisió de sòl per fer habitatge protegit més endavant, 
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arreglar carrers i donar subvencions a la ciutat vella per 
posar ascensors; que vol dir milers de coses; que no es 
tracta d'anar al mercat a comprar perquè sí, sinó que es 
tracta de fer polítiques d'habitatge; que des del seu grup 
municipal fa temps que insisteixen que calen polítiques 
d'habitatge; que cal que s'hi posin tots d'acord; que cal que 
s'estudiïn de quines formes; que tenen uns fons que es poden 
utilitzar; que no entrarà ara en les particularitats de 
tresoreria sí o caixa transparent no; que sí que cal una 
política seriosa d'habitatge; que li sembla que amb les dues 
mocions que s'han aprovat en els dos últims plens es poden 
fer coses; que insisteix en què s'han de seure i que cal 
parlar i arribar a consensos amb això. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que el senyor Pere Casellas ho estava buscant; que es pot 
entrar en una web de la Diputació de Barcelona que diu  
“Pautes per constituir patrimoni municipal de sòl i 
habitatge”; que després li ensenyarà; que la Diputació de 
Barcelona creu que és un ens prou gran com perquè Sindicatura 
de Comptes se'l miri; que un dels acords diu “constituir si 
s'escau un dipòsit específic per ingressar els fons obtinguts 
mitjançant l'alienació i gestió de béns  del Patrimoni 
Municipal de Sòl i Habitatge. S'entén el dipòsit com un 
mecanisme de control, però no de gestió ja que es preserva el 
criteri únic de caixa”;  que això és el que s'està fent; que  
això és Diputació de Barcelona avui a 1 de juny de 2016; que 
no s'han de posar en dubte criteris dels ni ella s'atreveix a 
opinar; que es donen com a certes unes afirmacions que 
s'haurien de posar en quarantena i menys atrevir-se a dir que 
no són veritat; que ja van tenir una experiència amb el tema 
dels pisos tutelats de l'Erato; que si havien desaparegut 40 
pisos; que ningú va rectificar; que ara tenen el dipòsit del 
Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge; que en la pàgina web 
de la Diputació diu van que “s'entén el dipòsit com un 
mecanisme de control, però no de gestió, ja que es preserva 
el criteri únic de caixa” i que ho diu ben clar a la pàgina 
38 d'aquestes instruccions. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que aquí diu ben clar la 
interpretació que en fa la Diputació de Barcelona que com ho 
han fet tants ajuntaments, inclòs aquest, però que la llei 
d'urbanisme diu una altra cosa. 
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 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que 
pregunta si el senyor Armengol s'atreveix a interpretar la 
llei d'urbanisme. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que no s'atreveix, però que, per 
exemple, s'hi atreveix la Sindicatura de Comptes; que 
l'article 164 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya diu que 
“els ingressos obtinguts mitjançant la gestió dels béns del 
patrimoni municipal del sòl i de l'habitatge formen part 
d'aquest patrimoni i s'han de consignar en un dipòsit 
específic”; que continua dient que “aquests ingressos s'han 
de destinar a conservar, administrar i ampliar l'esmentat 
patrimoni per assolir qualsevol de les finalitats que 
determina l'article anterior”; que no diu això que ha dit 
l'alcaldessa i que això que ha dit és una interpretació que 
n'ha fet la Diputació de Barcelona, però que el diu la llei 
és una altra cosa. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que el que diu les lleis són interpretades per juristes; que 
les lleis les fan polítics en un Parlament, però són 
interpretades per juristes; que els juristes que les 
apliquen, sigui la interventora de l'Ajuntament de Figueres o 
els serveis econòmics i jurídics de la Diputació de 
Barcelona, entenen aquest criteri; que només faltaria que 
ella o qualsevol dels que estan aquí volguessin interpretar 
una llei; que no estan per això i que, amb tots els 
respectes, creu que la Diputació de Barcelona ja no és 
l'ajuntament de La Vajol. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que la Presidència no l'ha escoltat. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que sí que l'ha escoltat i que li està repetint el que diu la 
llei, però que ell no pot interpretar la llei. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que pregunta que si hi ha alguna cosa més 
clara que aquesta. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que sí i que és el que diuen els tècnics i juristes que 
interpreten les lleis. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que avui aquí no se'n sortiran pas; 
que pregunta que si en els últims 10 anys aquest Ajuntament 
ha fet l'aportació del 5% dels capítols I i II del 
pressupost;  que ja entén que no arribaran a cap acord, però 
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que aquesta és la raó per la qual no han rebut la resposta a 
les seves instàncies; que la raó és que no volen escriure 
això que està demanant; que si ho escriguessin potser es 
posarien d'acord; que ho escriguin i que potser es veuran en 
un altre lloc. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que no té ànim de polemitzar, però que demana 
que el senyor Armengol s'agafi a que estan amb 10 retractes 
en aquest moment; que el govern es va constituir el mes de 
maig de l'any passat i que el mes de juliol va decidir que 
aquesta seria una prioritat; que li sembla que el senyor 
Armengol està intentant vendre que els diners s'han 
volatilitzat i que per això no s'ha fet política d'habitatge; 
que des que hi ha aquest govern pot dir que els diners hi 
són; que s'estan exercint els retractes; que ha de donar una 
notícia al senyor Armengol en relació a una cosa que van 
parlar; que no s'ha d'agafar a això; que s'ha de mirar 
endavant; que aquesta serà una solució; que si són 53 a 10 
per any ja hi arribaran i que potser més i tot.  
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subiròs que diu que no és tant senzill. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que sí que és senzill. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que fa deu anys que hi ha damnificats 
concrets per aquest tema; que fa deu anys que en aquest 
ajuntament no s'ha fet res; que no és culpa d'aquest govern i 
que pregunta que si pot dir que no s'ha fet política 
d'habitatge en aquesta ciutat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que això ho pot dir, però que no pot dir 
que s'han utilitzat malament els fons. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subiròs que diu que el que diu és que no s'han utilitzat per 
la funció que tenien; que no s'ha fet; que pregunta que qui 
pot entendre que hi hagi uns 8 o 10 milions d'euros que 
estiguin 10 anys sense utilitzar-se i que si hi ha algú que 
pugui entendre això. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que sí. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subiròs que diu que ell no ho pot entendre perquè hi ha una 
situació d'emergència. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que sí que es pot entendre amb les 
explicacions que li han donat; que en el moment en el que es 
constitueix no hi havia necessitats de política d'habitatge; 
que en el moment que comencen a haver-hi aquestes necessitats 
es comencen a fer, amb els mecanismes que preveu la llei, 
concursos per la compra de pisos, però queden deserts; que 
s'ha fet tres vegades; que hi hagut tres experiències; que 
dues vegades s'ha fet concurs i que una s'ha intentat la 
negociació directa; que no es pot anar firmar un contracte un 
privat perquè són un Ajuntament; que hi ha els mecanismes que 
hi ha; que la voluntat hi és des del  moment que hi ha 
aquesta necessitat, però que hi ha els mecanismes que hi ha; 
que apareix el 2013 i 2014 aquest  dret de tanteig que ara 
estan exercitant, però que no tot és tan clar; que aquesta 
setmana s'han trobat una experiència que creu que la pot 
explicar que és que com a Ajuntament es va exercir un dret de 
tanteig d'un pis que sortia a subhasta per la Generalitat, 
però que es va rebre un escrit d'una persona de Figueres, 
jove i amb uns ingressos de mileurista, que s'havia fet la 
il�lusió que podria comprar un aquest pis perquè són 
econòmics, ja que no podria arribar a un preu de lliure 
mercat; que es va trobar amb què l'Ajuntament havia optat al 
dret de tanteig i que, per tant no podrà accedir a aquest pis 
comprant-lo, sinó que aquest pis anirà destinat a lloguer 
social. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subiròs que pregunta que què hi té a veure això. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que no tot és tan fàcil i que s'ha de 
mirar una mica tot. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subiròs que diu que en un cas anterior l'Ajuntament va 
renunciar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que les polítiques d'habitatge són de 
molts tipus i que hi ha moltes necessitats. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subiròs que diu que ja acaba i plega; que li sap greu perquè 
no vol polemitzar d'aquesta manera; que les raons que li dóna 
el govern no expliquen que durant 10 anys no s'hagi fet res; 
que això no ho explica; que des del 2013 que hi havia 
possibilitat de tanteig, però que ha arribat el 2016 per 
començar a fer alguna cosa perquè hi ha hagut un canvi de 
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govern i perquè hi ha hagut algun responsable de l'àrea que 
ha tingut un cert interès que anteriorment no hi era; que no 
hi havia aquest sentit prioritari dels temes d'habitatge, 
sinó que n'hi ha hagut d'altres; que és tant senzill com 
això; que política és prioritzar; que el govern ha prioritzat 
coses que no han estat aquestes; que aquest govern actual és 
divers, hi ha diferents punts de vista i hi ha persones que 
creuen que sí que es poden fer polítiques d'habitatge i les 
fan; que anteriorment no s'havien fet i que és així de clar. 
  A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que el senyor Armengol fa unes 
valoracions que no comparteixen; que és una opinió 
subjectiva; que li sembla molt bé; que podrien estar aquí 12 
hores més i que la seva opinió és que no creu que siguin 
certes. 
 
----Ajuntament: Prec que formula la senyora Olmedo Delestal 
perquè hi hagi una mica de coherència i respecte en les 
intervencions de l'apartat de precs i preguntes. Fa ús de la 
paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que abans de 
començar els seus precs i preguntes voldria dir una cosa si 
és que la Presidència li dóna 30 segons per a poder parlar; 
que en l'anterior legislatura creu que es va vetar el grup 
popular perquè per part d'algun grup es va fer modificar el 
Reglament orgànic municipal; que a l'apartat de precs i 
preguntes es podien fer les preguntes que es volguessin; que 
es va modificar el Reglament orgànic municipal en el sentit 
que només es podien fer 5 preguntes; que ara no recorda si el 
temps per pregunta eren dos minuts o tres minuts; que s'ho 
hauria de tornar a mirar, però que potser el secretari se'n 
recorda; que el portaveu fa la pregunta, l'alcaldessa respon 
i que després només hi havia dret a una rèplica; que això es 
va modificar en el Reglament orgànic exclusivament perquè el 
senyor Pere Casellas ho va demanar; que no voldria dir que 
ell va ser l'incitador; que la pregunta del senyor Armengol 
és un 10; que el grup popular també pensa una mica així; que 
és un debat en el que s'hi podrien estar 12 hores; que no 
entén per què es veta sempre el Partit Popular;  que el tema 
i el debat és interessant, però que no entén que al senyor 
Armengol se li hagi permès fer 10, 15 o 20 interpel�lacions 
amb més de 2, 3 o 5 minuts cadascuna; que demana una mica de 
coherència i respecte perquè ja ni sap que és el que anava a 
preguntar; que el tema és interessant; que creu que el grup 
popular havia fet algun article sobre això de la caixa única 
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i els diners finalistes; que més que res vol dir que s'ha de 
mica una d'ordre perquè sinó s'hauria de tornar a refer el 
Reglament orgànic municipal perquè cadascú pugui parlar el 
que vulgui; que el seu company, Diego Borrego, ha volgut 
comentar alguna cosa de la senyora Natàlia, però que de 
seguida se l'ha fet callar i que creu que tots haurien de ser 
iguals perquè sempre el Partit Popular està vetat a tor 
arreu, fins i tot, a aquest Ajuntament. 
 
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula la senyora 
Olmedo Delestal sobre que s'ha de dir respecte que el 
Parlament de Catalunya no coneixia el projecte de la Casa 
Natal de Dalí. Fa ús de la paraula la senyora Olmedo Delestal 
que diu que vol fer una pregunta en referència a la Casa 
Natal de Dalí; que el dia 25 maig el Partit Popular Català va 
fer una esmena al Parlament demanant que es pogués incorporar 
al pressupost una partida de 500.000 euros; que la sorpresa 
va ser que Junts pel Sí va votar que no i que la resta de 
grups va fer una abstenció; que el Partit Popular de l'estat 
té destinada una subvenció de 500.000 euros per la Casa 
Natal; que en el Parlament de Catalunya la resposta va ser 
que no coneixien pràcticament el projecte ni sabien la 
viabilitat; que podrien haver dir que aquest any era difícil 
d'incloure-ho al pressupost, però que ho mirarien de cares al 
2017; que la pregunta és què hi té a dir el govern al 
respecte; que des del Partit Popular han treballat en això 
tot el que han pogut per poder aconseguir alguna cosa de 
l'estat; que creuen que és una oportunitat boníssima per 
dinamitzar tota aquella zona; que creu que això ho 
comparteixen tots, però que creu que des de l'equip de govern 
no s'ha fet res al respecte; que creu que l'alcaldessa no ha 
parlat amb els seus companys del Parlament; que ara hi ha el 
senyor Santi Vila que era l'anterior alcalde; que l'any 2008, 
quan governava amb el Partit Socialista, va venir la senyora 
Chacón que va dir que portarien diners, però que al final no 
es van portar; que el projecte ja hi era l'any 2010; que 
entén que potser s'ha hagut d'anar modificant alguna cosa; 
que pregunta que què ha dir el govern respecte que el 
Parlament no coneixia el projecte de la Casa Natal; que si 
això és tan important pregunta que com és que l'alcaldessa no 
ha parlat amb els seus o amb el senyor Santi Vila que ho 
podria haver defensat, ja que havia estat alcalde i que, a 
més a més, és de Figueres; que pregunta que quin model té de 
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ciutat sobre el ema de la Casa Natal i que si realment és 
important o no pel govern. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que la 
importància de la Casa Natal l'ha remarcada moltíssimes 
vegades i d'aquí l'interès en poder endegar, d'una vegada per 
totes, aquesta reforma i posada en funcionament de la Casa-
Museu; que Figueres, actualment, té diferents i urgents 
necessitats d'equipaments culturals; que l'any passat el 
Ministeri va reconèixer una partida de 500.000 euros amb una 
convocatòria de subvencions a la qual han concorregut, però 
que encara s'ha de resoldre; que espera que això acabi bé i 
que es donin els 500.000 euros; que estan molt agraïts i molt 
contents d'aquesta subvenció; que la Conselleria de Cultura o 
la Generalitat és una altra administració; que n'ha parlat i 
molt amb la Conselleria sobre la Casa Natal, però no només de 
la Casa Natal, sinó que ha parlat del Museu de l'Empordà i de 
com acabar els Caputxins; que s'ha de diversificar i que 
aquest és el motiu pel qual, així d'entrada, el grup de 
Convergència i Unió va votar el que va votar arran d'una  
moció interposada pel grup Partit Popular de Catalunya al 
Parlament; que hi ha d'haver una planificació; que hi ha 
necessitats; que potser millor focalitzar l'ajuda de la 
Generalitat en el Museu de l'Empordà perquè ja es té 
finançament per una banda de la Casa Natal i no es té del 
Museu de l'Empordà; que és aquest el motiu; que s'ha de 
diversificar; que hi ha necessitats urgents d'equipaments 
culturals; que també s'ha parlat d'un possible museu del 
circ; que aquest és el motiu; que hi ha una part del 
finançament de la Casa Natal; que si la Generalitat ajuda 
s'ha d'enfocar al Museu de l'Empordà perquè també és 
necessari; que no es pot anar al Ministeri de Cultura dient 
que la Generalitat dóna i que, tant per tant, ells també han 
de donar; que aquest és el motiu; que hi ha d'haver 
planificació; que s'ha de veure d'on poden arribar els 
recursos; que s'ha de veure si també poden arribar; que s'han 
d'atendre les diferents necessitats; que hi ha  Caputxins, el 
Museu  de l'Empordà, la Casa Natal i un possible futur museu 
del circ; que es deixa coses, però que aquest és el motiu; 
que es va votar que no a una petició unívoca enfocada a 
reformar la Casa Natal; que ja hi ha part del finançament; 
que s'ha de planificar quan Madrid resolgui; que s'ha de 
resoldre quan es puguin tenir aquests 500.000 euros que estan 
al pressupost i que, per tant, confia que es tindran, però 
que s'han de resoldre; que han dit que aquest mes esperen 
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tenir alguna resolució; que si ha de venir ajuda de la 
Generalitat també hi han necessitats com el Museu de 
l'Empordà, o un futur museu del circ o acabar Caputxins; que 
l'1% cultural que va endegar Caputxins i que ha permès aquest 
auditori fantàstic que tenen, és una planificació acabada, 
però que encara en queda part; que s'està fent el claustre; 
que hi ha moltes necessitats en equipaments culturals; que 
tenen diferents administracions on demanar; que volen 
diversificar i que aquest és el motiu. 
 A continuació, torna fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que li sembla bé la seva resposta, 
però que creu que hi ha tants de fronts oberts que potser el 
millor seria que comencessin amb un i que l'acabessin; que 
l'alcaldessa està parlant de tres projectes, però cap 
d'acabat; que potser engegaran aquest i que tampoc no saben 
quan s'acabarà; que potser haurien d'haver focalitzat; que 
primera s'hauria d'acabar una cosa abans d'engegar-ne una 
altra; que potser els 500.000 euros que s'han demanat a 
l'estat haurien d'haver anat a un altre lloc; que potser ho 
començaran, però ho deixaran a mitges perquè el projecte creu 
que són dos milions d'euros el que es necessita; que el grup 
popular no ho hagués fet d'aquesta manera; que primer s'ha 
d'intentar acabar si s'ha començat una cosa perquè sinó hi ha 
fronts oberts, però res acabat; que així tampoc s'avança; que 
aquesta és la seva manera de veure-ho; que de passada, ja que  
s'ha parlat del museu del circ, creu que caldria un dia 
apostar per l'ús de la Casa Nouvilas; que pregunta que si des 
de l'equip de govern s'aposta perquè el museu del circ pugui 
anar a la Casa Nouvilas; que ja es va fer la comissió; que si 
s'aposta per anar allà; que hi ha gent que hi està 
treballant; que hi ha molts tècnics i els promotors del Museu 
que hi estan fent projectes i que hi estan treballant; que 
tampoc se sap si serà possible; que pregunta que si el govern 
aposta realment perquè això sigui a la Casa Nouvilas, ja que 
si no és així potser no val la pena continuar i que quin 
pensament té l'equip de govern en referència al Museu del 
Circ i la Casa Nouvilas. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que estan a la mateixa comissió; que li sorprèn molt aquesta 
pregunta; que és una mica increïble que la senyora Olmedo 
faci aquesta pregunta quan les solucions tècniques estan 
sorgint dels serveis tècnics d'aquest Ajuntament promoguts 
per aquest govern; que van sentir totes dues el mateix 
l'altre dia a la comissió i que creu que és clara la voluntat 
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de trobar una solució tècnica viable per al museu del circ a 
la Casa Nouvilas.  
 A continuació, torna fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que potser no ha fet bé la pregunta; 
que potser s'hauria de passar algun acord per algun ple que 
digués que des de l'Ajuntament s'aposta realment per la Casa 
Nouvilas i que pregunta que si s'aposta realment perquè a la 
Casa Nouvilas es pugui fer aquest museu del circ perquè creu 
que això no ho saben. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que estan treballant en una comissió en aquest sentit; que 
quan estigui tot el projecte complet es prendran els acords 
que calguin; que les comissions estan per als actes 
preparatoris i previs a una decisió, però que queda molt clar 
per part de tots els que formen part d'aquesta comissió cap a 
on s'està treballant i que és ben públic el que s'hi fa allà 
per part dels que en formen part, però que ha de ser 
tècnicament viable. 
 
----Personal: Pregunta que formula el senyor Giró Ribas sobre 
quants càrrecs de confiança estan destinats a fer tasques de 
comunicació. Fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas que diu 
que el grup d'Esquerra vol fer una pregunta a l'alcaldessa; 
que a nivell polític fa poques setmanes que la 
responsabilitat de l'àrea de comunicació ha passat a 
l'alcaldessa; que aquesta decisió és discutible, ja que es 
treu d'aquesta responsabilitat a un regidor que és un 
professional reconegut dins aquest sector; que els sorprèn i 
que consideren que entra en contradicció amb el que 
l'alcaldessa va manifestar durant la campanya i els primers 
mesos d'aquest mandat; que voldrien demanar en concret unes 
preguntes i que si pot les respongui algunes aquí, si no que 
ho faci per escrit; que pregunta que quants càrrecs de 
confiança estan destinats a fer tasques de comunicació; que 
si està previst contractar algun càrrec de confiança més per 
l'àrea i amb quina retribució; que quines empreses i 
particulars han estat contractats per realitzar tasques de 
comunicació durant el primer any de mandat; que si aquestes 
empreses o particulars estan en contracte; que si se'ls 
segueix demanant feines actualment; que si s'ha contractat o 
es té previst fer-ho a una empresa o particular perquè 
reforci de forma fixa l'àrea de comunicació de l'Ajuntament i 
quin ha estat o quin serà el seu cost i que quin ha estat el 
pressupost en personal durant el primer any de mandat, ja 
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siguin càrrecs de confiança empreses o particulars de l'àrea 
de comunicació. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que hi ha un 
càrrec de confiança a l'àrea de comunicació; que no es té 
previst contractar cap més càrrec de confiança; que en el 
pressupost de 2015 hi havia la partida corresponent a 
comunicació i que a la liquidació es podrà comprovar què s'ha 
imputat i quines empreses han fet col�laboracions puntuals en 
aquest sentit. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Giró Ribas que pregunta que si aquestes col�laboracions 
puntuals s'han contractat regularment i que si s'ha demanat 
que estiguessin donats d'alta d'autonòms. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que és clar que s'ha fet de manera regular; que no es 
contracta en negre i que en negre difícilment es pagaria una 
factura. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Giró Ribas que pregunta que si se segueix demanant aquestes 
feines a empreses externes a l'Ajuntament.  
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que tot això està a la partida de comunicació en el 
pressupost que es va aprovar el 2016. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Giró Ribas que pregunta que si s'ha contractat o es té 
previst contractar una empresa o particular perquè reforci 
l'àrea de comunicació i que no parla d'un càrrec de 
confiança, sinó que d'una empresa o particular. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no està previst contractar ningú. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Giró Ribas que pregunta quin ha estat el pressupost en 
personal, ja siguin càrrecs de confiança, empreses o 
particulars de l'àrea de comunicació. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que tot això surt al pressupost; que li farà arribar per 
escrit; que hi ha una partida de comunicació que es va 
aprovar el mes de gener i que és el que es podrà gastar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Giró Ribas que diu que agraeix que així es faci. 
 
----Habitatges: Pregunta que formula el senyor Borrego Torres 
sobre si s'està informat de quins pisos serien per a interns 
de tercer grau. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres 
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que diu que fa uns dies va sortir als mitjans de comunicació 
que el Conseller de Justícia, senyor Carles Mundó, va 
anunciar que la Generalitat posaria en marxa uns pisos per 
interns de tercer grau; que la notícia posava que això es 
faria a Figueres; que pregunta que si el govern està ja 
informat de quins pisos serien i que si els pisos serien 
comprats per la Generalitat o cedits per l'Ajuntament. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que ara no 
en té informació; que ho demanarà a Justícia, però que no té 
coneixement que es procedeixi a obrir pisos a Figueres de 
tercer grau. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula la senyora Lladó 
Saus sobre quines alternatives es donaran al tancament del 
pàrquing que hi ha entre el carrer Borrassà i Torras i Bages. 
Fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus que diu que l'altre 
dia en una reunió amb diferents veïns de la zona Creu de la 
Mà van mostrar el seu enuig o interès en què se'ls ha 
notificat que el pàrquing que hi ha entre el carrer Borrassà 
i Torres i Bages deixarà de ser pàrquing perquè es veu que no 
s'ha arribat a un acord amb el propietari o que el propietari 
ha dit que no volia continuar; que pregunta que quines 
alternatives es donaran perquè els veïns es mostraven bastant 
preocupats; que deien que potser allà es posaria zona verda i 
que pregunta que es farà amb aquest cas.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
pàrquing que s'havia habilitat en un solar privat al carrer 
Borrassà haurà de deixar de ser pàrquing perquè el propietari 
no és que no vulgui arribar a un acord, sinó que s'ha negat a 
seguir arrendant-lo; que això fa pensar amb el risc que s'ha 
posat de manifest de fer inversions en solars privats perquè 
poden passar aquestes coses que han passat amb el solar del 
carrer Borrassà; que fa ics anys es va habilitar com a 
aparcament després d'un seguit d'obres, però que ara no poden 
disposar-ne més; que la política de buscar forats o solars 
per habilitar aparcaments els confirma el que ja mantenien 
com a criteri que és que invertir en terreny privat no surt 
bé; que en terreny públic es poden habilitar aparcaments al 
costat de la plaça El�líptica i al Parc de les Aigües; que 
són aparcaments dissuasius que es van creant; que hi ha un 
dèficit real a la part sud de la ciutat; que fa temps que 
s'està treballant en intentar habilitar aparcament dissuasiu 
al costat de l'Esclat en un terreny que és d'Incasòl; que una 
vegada estigui finalitzat el centre d'atenció primària que 
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s'està construint a la zona del Rally Sud s'ha de veure si 
podria quedar alguna part per habilitar-la com a aparcament, 
però que sí que entenen que el centre de la ciutat, i la Creu 
de la Mà cada vegada és més centre de la ciutat a causa de 
l'expansió que ha tingut Figueres, hi ha una dificultat real 
de trobar solars on aparcar si no són solars públics; que els 
carrers són els que són i els aparcaments lliures donen pel 
que donen; que d'aquí la finalitat de buscar aparcaments 
dissuasius, però que aquests es troben més a l'entrada de les 
ciutats; que han parlat moltes vegades de l'avinguda Salvador 
Dalí cap al sector Fages de Climent perquè allà encara hi ha 
aparcament, però que la Creu de la Mà s'ha convertit en un 
barri cèntric que té dificultats d'aparcament per la densitat 
de veïns que hi ha; que hi ha peticions d'estendre la zona 
verda que van implantar al barri d'Enric Morera cap a Creu de 
la Mà i que s'ha d'estudiar si s'estén aquesta possibilitat 
de fer zona verda cap a la Creu de la Mà. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Lladó Saus que diu que si s'ha previst mantenir una reunió 
informativa amb els veïns perquè només han rebut un paperet; 
que donen per fet que el pàrquing quedarà inhabilitat en una 
o dues setmanes i que la zona verda s'implantarà i que demana 
si se'ls informarà més concretament. 
  Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no es pot donar per fet que la zona verda s'implantarà; 
que s'està estudiant; que la decisió sobre si s'implanta 
definitivament es prendrà consensudament amb els veïns una 
vegada estiguin fets els estudis per part de Fisersa; que no 
es pot donar com un fet; que cal dir que la utilitat d'aquest 
pàrquing que ara s'ha de deixar era molt qüestionada; que els 
aparcaments es convertien en llocs on no hi havia rotació; 
que s'hi aparcaven cotxes que no es movien durant molts dies; 
que, fins i tot hi havia crítiques o queixes que s'estava 
utilitzant per part d'algun taller de la ciutat per anar-hi 
posant els cotxes que tenia; que la cosa és relativa; que la 
utilitat real per a veïns del barri era molt minsa; que el 
que sap més greu és haver invertit diners en un terrenys 
particulars; que no és una bona solució buscar terrenys 
particulars, sinó que s'han de buscar aparcaments dissuasius; 
que s'ha de veure si la implantació de zona verda és efectiva 
i és volguda pels veïns del barri; que també s'està estudiant 
si seria possible la zona verda al barri de l'Eixample perquè 
s'ha demanat, però que està en estudi i que no es pot donar 
com un fet. 
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----Personal: Prec que formula la senyora Olmedo Delestal 
perquè es doni alguna explicació sobre dues baixes de la 
Guàrdia Urbana declarades com a accident laboral. Fa ús de la 
paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que fa uns dies 
que han vist a les xarxes socials i als mitjans de 
comunicació que la Seguretat Social ha declarat dues baixes 
de la Guàrdia Urbana com a accident laboral i que demana que 
es doni alguna explicació al respecte perquè pensen que és 
prou greu. 
 Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que 
efectivament va sortir un article sobre aquest tema a la 
premsa; que li sembla que va ser al Diari de Girona; que 
abans de fer qualsevol mena d'explicació vol dir que aquest 
tema pot ser generador de moltes susceptibilitats; que 
s'hauria d'intentar tractar entre tots d'una manera bastant 
subtil; que, efectivament, s'ha declarat com a contingència 
professional la baixa de dos treballadors; que la declaració 
de l'Institut Nacional de la Seguretat Social es basa en un 
informe que va fer un tècnic d'inspecció de la Generalitat de 
Catalunya; que l'Ajuntament ha fet diferents peticions a la 
Generalitat de Catalunya per a poder tenir accés a aquest 
informe, però que es nega la possibilitat de disposar d'una 
còpia completa dient que el mateix informe conté dades de 
caràcter personal; que al no tenir l'informe es nega la 
possibilitat d'emprendre accions contra els possibles 
causants d'aquesta declaració d'aquestes persones afectades, 
com que ha estat un accident de treball, d'identificar-los o 
de rebatre aquesta qualificació d'aquesta contingència com a 
accident de treball; que, per tant, vol recalcar que en 
aquest cas l'Ajuntament se situa en una posició d'indefensió, 
ja no per la declaració de l'accident de treball, sinó per la 
impossibilitat d'actuar davant de la qualificació d'aquests 
fets com a accident de treball; que l'última vegada que hi va 
haver determinades contingències van determinat cost per a 
aquest Ajuntament;  que ja van dir en el Comitè de Seguretat 
i Salut que s'intentaria fer les esbrinacions oportunes per 
l'aclariment dels fets; que s'estan duent a terme aquestes 
indagacions mitjançant la sol�licitud a diferents persones 
que consideren implicades sobre els fets que, presumptament, 
van succeir i que quan s'arribi a una conclusió la faran 
arribar, tant si és en un sentit com en un altre; que suposa 
que la senyora Olmedo també li demanarà si en aquest àmbit 
concret, o en aquest cos concret que afecta determinats 
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treballadors de la casa, s'han dut a terme o s'han 
implementat unes mesures que es va demanar que 
s'implementessin i que la resposta és positiva perquè  s'han 
dut a terme totes i cadascuna de les accions que es van 
demanar des de la inspecció de treball seguint totes les 
prescripcions de l'empresa que estudia tots els riscos 
laborals i, en aquest cas, psicosocials; que pot enumerar les 
mesures, però que un dia el senyor Casellas ja en va fer 
referència; que es tracta d'"Informar cadascun dels diferents 
membres d'aquest cos individualment de quina és la seva 
categoria professional i quines són les seves funcions dins 
l'organització. Establir un codi intern de bona conducta i si 
ja existeix actualitzar totes les parts i divulgar-lo a tot 
el cos. Formar i informar periòdicament el personal ja no 
només de quines són les seves funcions sinó de quins són els 
codis de conducta que s'han de respectar, quines formes de 
comunicació han d'existir. I implantar un nou protocol 
d'assetjament psicològic i sexual"; que la senyora Olmedo ja 
sap que això  va aprovar a l'últim Comitè de Seguretat i 
Salut i que no afegirà res més. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que el regidor de Personal acaba de 
relacionar perfectament quina és la situació; que acaba de 
repetir les mesures que es posen en marxa, però que vol quedi 
clar que ja es veurà com acaben aquestes aparicions 
estel�lars habituals als diaris i aquesta declaració 
d'accident de treball; que un dels afectats s'ha cuidat molt 
bé d'explicar que acabarà als tribunals i demanarà no sap 
quina indemnització, però que li augura el mateix futur que 
han tingut totes i cadascuna de les reclamacions que han 
interposat aquestes dues persones; que la darrera d'elles, 
per dir-ho clar la de les arracades, ha acabat amb la 
imposició de costes al Tribunal Superior de Justícia; que 
estan parlant de persones per les quals s'està seguint unes 
diligències prèvies al jutjat per amenaces de mort a 
l'alcaldessa, al regidor i al cap de personal; que cada 
vegada que hi ha una suspensió de sou i feina la signa ell 
perquè si hagués de mirar el seu facebook privat i fer-ho 
públic ja no quedarien regidors per firmar; que aquest senyor 
li envia missatges privats; que s'han de posar els peus a 
terra i saber a qui, com i de què es defensa a aquests 
persones; que aquí té tot el llistat de procediments derivats 
de denúncies interposades contra els caps de la Guàrdia 
Urbana, contra sergents de la Guàrdia Urbana, contra, contra 
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i contra, però que no n'hi ni una que els doni la raó; que, 
per tant, el crèdit és zero; que el més convenient és que se 
solucioni, que s'aclareixi, que  es posi en marxa el protocol 
i que s'expliquin les funcions de cadascun dels agents i que 
ja es veurà com s'acaba aquesta declaració d'accident de 
treball als tribunals perquè, fins ara, han acabat totes al 
revés perquè es fa molt de rebombori a la premsa i al diari, 
però que així estan, amb costes per ultimar. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que diu que només vol agrair la intervenció del 
senyor Masquef, ja que creu que ha estat brillant perquè ella 
ha preguntat i ell ha contestat, però que el senyor Casellas 
ha fet una intervenció com al mes de setembre; que considera 
que no és de rebut que hagi explicat tot el que ha explicat 
ara aquí; que ella ha preguntat com estava perquè havia 
sortit als mitjans; que només ha demanat si es podia donar  
alguna resposta; que creu que el senyor Masquef  ha estat 
molt bé, però que el senyor Casellas creu que dit coses que 
aquí no tocaven i que no s'havien d'haver dit; que aquesta és 
la seva manera de veure-ho; que el senyor Masquef ha estat 
molt respectuós i que, fins i tot no ha ni nomenat, sinó que 
ha parlat de gent treballadora de la casa; que ho ha fet amb 
elegància, però que el senyor Casellas no havia d'haver dit 
tot el que ha dit i que creu que s'ho hauria de fer mirar 
perquè és advocat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que com que és advocat sap que totes 
les sentències són públiques i que, precisament, quan són 
públiques es poden comentar i es poden explicar. 
 
----Ensenyament: Pregunta que formula la senyora Perpinyà 
Fortunet sobre quina és la política o quina serà la presa de 
decisions en relació amb les places de les llars d'infants. 
Fa ús de la paraula la senyora Perpinyà Fortunet que diu que 
la seva pregunta, prec o preocupació va en relació a les 
places de les llars d'infants; que saben que han quedat 
forces famílies que en aquests moments no tenen resposta; que 
entenen que la regidora s'incorpora en un moment amb moltes 
dades i moltes xifres, però que des del grup d'Esquerra els 
agradaria que es pogués treballar amb aquestes famílies que 
demanen una plaça municipal i que potser en aquests moments 
no la tindran; que demana que es faci una feina més 
particular per a poder-ho treballar a fons i no haver 
d'esperar a la matriculació, ja que aquesta és la resposta 
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que s'ha donat a algunes famílies; que s'ha dit que 
l'Ajuntament s'espera a la matriculació per veure la gent que 
no es matricula; que no els sembla una bona resposta; que 
pregunta que quina és la política o quina serà la presa de 
decisions que hi haurà a partir d'ara amb aquestes, creu que 
20 places a Els Pins i 2 a Lilaina i que si no s'equivoca 
creu que són 22 famílies que estan demanant una plaça. 
 Seguidament, intervé la senyora Galimany Granés que diu 
que ahir es van convocar les famílies en aquesta sala de 
plens i que l'alcaldessa també hi era present; que van 
exposar la situació actual del període de preinscripció; que 
el que van dir és que s'han d'esperar al període de 
matriculació perquè l'experiència és que hi ha moltes 
persones que, realment, després no es matriculen, o que hi ha 
canvis; que durant tota la setmana que ve es procedirà a fer 
la matriculació; que divendres passat es va fer el sorteig de 
les llars d'infants; que la demanda per nivells és superior a 
l'oferta; que després d'haver fet aquesta matriculació es 
sabrà realment com queden les llistes i que, a partir d'aquí,  
es procedirà a fer trucades telefòniques a cadascuna de les 
famílies per informar-los i demanar què és el que volen fer; 
que se'ls dirà quina és la seva situació en funció de la 
llista d'espera que ha quedat; que aleshores s'escoltaran les 
peticions, però que el que sí que s'ha dit és que ningú es 
quedarà fora de les llars d'infants municipals perquè hi ha 
prou places i que s'han estudiat possibilitats tal com ahir 
se'ls va comentar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Perpinyà Fortunet que diu que aquest seria un altre tema 
també llarg; que seria convenient que des de l'Ajuntament es 
tornessin a explicat molt bé quines són les altres 
possibilitats, és a dir, aquelles llars d'infants que no 
estan reconegudes o tots aquells altres serveis de canguratge 
o així que no tenen res a veure amb el que seria una educació 
de 0 a 3 que creu que és el que s'ha de defensar, però que és 
un punt en el que s'ha de continuar treballant sobretot per a 
aquelles famílies que pel preu o pels inconvenients no puguin 
accedir a les llars d'infants;  que aquest és un punt que 
creu que cal continuar treballant i que és veritat que des de 
l'Ajuntament i des de l'àrea del servei d'educació s'ha 
intentat deixar molt clar quines són les llars d'infants 
reconegudes pel Departament d'Ensenyament encara que no 
siguin de titularitat municipal. 



 90  

 Seguidament, torna a intervenir la senyora Galimany 
Granés que diu que en pren nota, però que el que ara a ella 
l'afecta és trobar plaça per totes les persones que han 
demanat plaça per aquest curs 2016-2017. 
 
----Pressupostos: Pregunta que formula la senyora Olmedo 
Delestal sobre com està el tema de dotar de dos ordinadors i 
de wi-fi les associacions que no en tenien. Fa ús de la 
paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que ha de fer una 
pregunta que va dirigida al senyor Masquef; que aquest grup 
va presentar unes al�legacions al pressupost en les que van 
demanar que es dotessin de dos ordinadors i de Wi-Fi les 
associacions que no en tenien i que pregunta que com està 
aquest tema. 
 Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que 
van recollir el guant que va llençar el Partit Popular, però 
que ja era la intenció d'aquest de govern el fet de dotar de 
logística les associacions de veïns; que divendres passat van 
tenir una reunió on es va convocar la majoria de les 
associacions; que es va exposar quins eren els plans del 
govern per a aquest exercici 2016 en relació a les festes 
majors, activitats,  Nadal als barris i, sobretot, com ha dit 
la senyora Olmedo, el tema de dotar-los d'infraestructura i 
logística i que el que voldrien és que a finals d'any la 
majoria d'associacions tinguessin dos ordinadors i connexió 
Wi-Fi comptant que algunes d'elles ja gaudeixen de més de dos 
ordinadors. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-tres hores i set minuts, de la qual cosa en dono 
fe.  
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,��� �� �2������� �+����(*����� ��� �+��.��� ��� �+;�.����(�� �� ���
,�.����� ����(*����� ��*�� 3 �� ���� M#� �� ,������� ��(���������
,��� �C�(*����� %�������� ��� �C?�.����(�� �C;��� �2��� ��� ���
����.���� ,��,������ ��� (����� ��������� �C;�.����(�/� ���������
2���������)� 2������� ����.��������� �+�3 ������ ��������)� 2����
�+��A������ �� ��������� ��� (������ �+���� �)� ��������� ����
,���������� ��� ��� ������ �� ������ .�������� 5���� ,����
�+�3 ������ ��������� 2���������� ;��� �����)� �+ ��� ������� ��
�����)� ����������� ��.� ������� ,�.����� ��( ���� ������������
(����������� ,��� (�A���� ��� �+������ �� ���A8�� ���� '���� ���
:����� �� ������ >�������� 0�������� T':>0U)� �� ���� ����,���
�+���� �� �� �+��������� I.���� ������I)� ��� 9�������� ��� 5������
�+���� �� 	���������� ��� ��� :����� �� ������ 0�������� T9�:�0U�
����������������C ��,�����C;�.����(��,�.�������� ����,��3 ��
���,��( �������������������������2�( ������)���(������������
�CN�2��������9��A����9���������?�.����(�����'�( ����������K�
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�C�.���������"#���*��3 ���C������������ �6����A�(������2�����
�����A����.�������������������T�-��,����������������/���������
2��(����)� ������ � ������� �� ������������� ����� ;�.������)�
��(���� ���� ��������� KJK� �� KKF� ��� ��� 
���� �C��� ����������
%�������U� �� 3 ����A��� �������� ��� ��������� 3 �� ��� ����( �� ��
�3 �����������������,��������������� ��,��� �,��������������
A�������� ��� ��������)� ��,�2����� ,��� �C�������� ���� ���� %����
	����� �3 ���� ,��� ������/� "� < �� �C�� �������� ��� '�( �����
A�������� ,��3 *� ��� ��( ��-�� ��� ,�������� �C��� ����� ,���
�������������� ��������,������������������ �������2���������
�� ,��������������C�-�� ������������������< ���C�� ��������
���'�( ����)�� ����������.����%��Q��(���C��A�����������9��A���
�C��������������� �6��������������������������)���-6����� ��
���A��� �C�������������� ;�,��������)� ���Q��.�����)� ���� ����
���,�����������)���������(����������.��������������.���������
������(���������������C;�.����(���,�����( �����7��� �����( ���
���������,�������������(������������� ������2���������� ,���/�
������( ������;������ ,��������"�_��������(�������,���������
��� ���  ������ 2�������)� ��� ������ ,��� ����� ���� �)MO� ���
�C���������� ��� ������ ��� � 2���*����� TN:9%U)� �� ��� "�_� �����
��(�������,��������������� ������2�������)����������,��������
�����)OK�����CN:9%)������"M_��������(�������,���������������
 ������2�������)���������( ������� ,�����������)OK�����+N:9%�
F�< ���C�� �����������'�( ��������Q��.��������������(��������
��.� ���� ��,������ � .�������������� ��� �� �)� (��� �� ��( �� ,���
����( ���� ��� ����� �� �C���8�� ���� � .�������������� .������ ��
A��������,��3 *��C����.���-�������A�������.��3 ��������,������
3 ��2����������� �����2����,��� ����������,���������� �������
��� ���A�A*����� ��� ����� �C�-�� ���� ������������ J� < ��
�C�� �������� ��� '�( ����� ���.������)� ��� ��� ��� ��� ��� ����
��A��� ���,��*�����)� ,��� ���� ��� ,����� �����,����� �3 �����
;�.����(��� ��� ,���� � ����,��� �C;�.����(��� ���������� ��
,��6��3 ������������K�< ��������,��� ������,����������������
3 ��� ��� ;�� ;�(��  ��� ������ � ������)�  �� ���� ��� ��������
2��(����)��� ������ ��������,�������A������,����������( ������
�������,�������)�3 ���.��( ������� ��������C �(*�����������
���� �C������ � ������� �� �������� 2��(����)� �C�� �������� ���
'�( ����� �������� ,��3 *� ���� 2��6����� �� ,����� ��� �-�� ����
�������������������������( ������3 ������������������������ ��
��,��� ��������� )� 2���� �2����A�� ��� (�������� �C �� ;�.����(��
��(��)��C��������.����3 ����������������#�< ���C�� ��������
���'�( �������,����������������.�����������2��6������� ,����)�
,��� ����( ���� ������*����� �*����� ��� ��� %������ �C��������
	�������� �8�� ,��,��� ��� ��������� �� ,��� ,��������
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�C���������7������C��2����)����2���������E��	�����( ��-� ��.�
�+���������,��� ���������!��������(���9 .�����3 ���� �3 �����
������8�������R�3 ��������.���3 ����.���-���,������3 �)�2����
���)�����+;�A����������������3 ����	��R�3 ��;��;��,���*�����
������.����������	����2������+�2�������,������?�,��������3 ��
�(����-� �+��2��S� 3 �� ;��� 2��� 2���� �A �� ��� ��2����� �����
�2������� ,���� ������������� 3 �� ��� � 3 �� 8�� ���,������� ,���
���������3 �����������	���
� 9�( �������)������A8�������!��������������� �3 ���� �3 ��
������ ��� ,������������ !� ��� ������  ��� ,�������� ���� ( ����6��
���������� ��� A�������� ,��� , ����� ��� ����� ������R� 3 �� ����
( ����6����.���������, ����A�����,���, �����!�3 �)���,������
����;6)�,���6���������������,������������
� �� ������ ����)� ������ �� 2��� ��� ��� ��� ,��� ��� ��� ���!���
�����(��� 9 .����� 3 �� ,��( ���� 3 �� ��.��� 3 ��� , ���
�������������
� 9�( �������)� ������ �� 2��� ��� ��� ��� ,��� ��� ��� ���!���
������� ����� � 3 �� �� � 3 �� %� ������� ����������� , ����
,��������������2�A����������������,��������, �����!�3 �����
������3 �����, ������ ����.����������������, ����
� 9�( �������)������A8����	�����*�����3 ���� �3 ����������
3 ���3 �����,�����������A��2������3 �����8��3 ��8���.��(�����
��(���
� �� ������ ����)� ������ �� 2��� ��� ��� ��� ,��� ��� ��� ���!���
������������ �3 ���� �3 ��,��2���������A��������,�����,������
������3 �����, ����A�����,�����,������
� 9�( �������)� ������ �� �����A����� ��� ���!��� �����(���
9 .�����3 ���� �3 ���6�
� ��������� ����)���������2������������,��� ���������!���
������������ �3 ���� �3 ���(��������3 �����, ����;�����,���
��,������
� 9�( �������)� ������ �� �����A����� ��� ���!��� �����(���
9 .����� 3 �� �� � 3 �� ��� ���!��� ������� �+����� ��2������ ��
�+������, ���������������
� �� ������ ����)� ������ �� 2��� ��� ��� ��� ,��� ��� ���
	�����*�����3 ���� �3 ���+������, ��������2������2��*�������
��� ,����.������� �+��,�������� �� �2������ ��� ,����.�������
������*������*�������,���������+���������7������+��2�����
� �9�( �������)��������������A�����������!��������������� �
3 �� �� � 3 �)� ������ � � , ���� ��� A����� ��� ��,�������������
�����6�� 3 �� ���� ��A������� ����� ,��� ����� !� ���  ��
��,�������������(�������7����
� �� ������ ����)� 2�� ��� ��� ��� ,��� ��� ��� ���!��� 0����(��
������� 3 �� �� � 3 �� ��� ��� ;�� �8� ���� ���*�� �+�� �������� �8�
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�+�.��(����� �+��,��������  ��� ,������� ���  �� �������� ��� ����
�����R�3 ��������,�����(�������,�������$��R�3 �)�,���,����� ��
�-��,��)������� ,�������+���2����������������������3 ���������
����� ��,���)� ����A��� ��,��������� ���� �� ����� �� ,��� �� ������
,������ ��,� ��. �R� 3 �� �+�� �������� �8� �+�.��(�����
�+��,�������$��������������������3 ��8����������3 ��;��������
� 9�( �������)��������������A��������	�����*�����3 ���� �
3 �� 8�� ��� 3 �� ;�� ���� �.���R� 3 �� �+����� 2���� ,��3 *� 8��
�.��(����� ��(��� �� 3 �� ��� � 3 �� ��� ���!��� ������� ��� ;�� ;��
���*��
� �� ������ ����)� ������ �� 2��� ��� ��� ��� ,��� ��� ��� ���!���
0����(�� ������� 3 �� �� � 3 �� ��� ��� �! ���������� ��� ��(���� ��
��,��������������`�� �����������(���
� 9�( �������)��������������A��������	�����*�����3 ���� �
3 �����8��3 ��������!�������������;��;�����*��
� �� ������ ����)� ������ �� 2��� ��� ��� ��� ,��� ��� ��� ���!���
������������ �3 ���� �3 ��!�������������)�,����3 ��������@�
���������3 �����, �������,����������)������3 �����@����������
3 ������ ����.������������, ���R�3 ��������� �, �������A�����
��������6��3 ����A����������,�������R�3 �����, ����� ����.���
��� ���� !� 3 �� ��� ���@� ��������� 3 �� ��� �! ���������� ��� ����
��,�������
� 9�( �������)������A8�������!���5����:�.���3 ���� �3 �����
(� ,��+��3 �����:�, .�������A������6���(��������3 ����������R�
3 ��� .���� ������������( �����3 �����2��������)���.�����)���
��� ����� �JV��"KR� 3 �� ����������� 3 �� ����  ��� ����� �����
����A������������������A��������+��������,��!�����3 ��,����A��
������.���2��������+;����������A�( ����������������������(����
3 �� ����A�� ��� ����(*����� ;�.���������� �� ����(*����R� 3 �� ���
� .���� ��� 6���(������� ����B�� ��� , ��� ������ 3 ���� ��
��,����������)����3 �������������3 ��8�� ��������3 ��2��������
�+���8���������������+�� ���������������������3 �����,�����
���-����.�������������� �������'�( �����
� �� ������ ����)� ������ �� 2��� ��� ��� ��� ,��� ��� ���
	�����*����� 3 �� �� � 3 �� ���� ����� (� ,�� 3 �� ���2������ ���
(�A���� �+;�� ,������ �� �+;�� �������� �3 ����� ������ ��.� ����
,���������3 �)�,�������)�;�������.������, ����+���������A� ���
,����.���A����$�����2�A���
� 9�( �������)����,�8��������������A������������������)����
	��� ��� �C�� �������� �%>:4�)� ,���  ���������)� ��������� ���
 �(*������������������.���������������
� �� ������ ����)� ��� ������� �� A������� ��� ������ �.����
����������� ��� 	��� ��� �+�� �������� �%>:4�� �+�,��A��$��� ���
A����$�����2�A��)�,��� ���������)�����, ����")��)�F)�J���KR���
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���A�������2�A�������, ���#��������7�����.��������+�� ��������
��(D����/�'���,�������)�%��������0������)������%���)����3 �2�
%�� �)� 	 ���� �����)� '���,� 5�!���)� ����6��7� 	 �()� 5������!�
5���8�)� 
����� 9� �)� 	��,��!�� '��� ���)� 5���� :�.��)� 9���;�7�
4�,,)� �����(��� 9 .����)� 5���6�� < �����)� � >������ 4�������� ��
0����(��������������������)������������.��������+�� ��������
��(D����/������������� ����	8��7��@�3 �7�
� 9�( �������)� ������ �� 2��� ��� ��� ��� ,��� ��� ��� ���!���
0����(�� ������� 3 �� �� � 3 �� ;��� A����� 3 �� �6)� ��.�����)� ���
, ��� #� ,��3 *� �+������*����� �*����� �� ��� ����� ���
�+���������7����� 8��  ��� �����  ��A������ 3 �� ��� ��� ,���
,��;�.��R� 3 ��  ��� ������ ����� ������ ��� ����� ��� ���� �� ���)�
,��B�3 ���3 ����, ������2����2��*��������� ����,��3 *��6�3 ��
��� ��� 3 �)� ��( ������)� ;�� ;� ���� �+;�A���  �� �������
2������(�R�3 ����������������+���������7��������+������*�����
8���*����� ��A��������3 ��;���������-����%������ ����
� �� ������ ����)� ������ �� 2��� ��� ��� ��� ,��� ��� ���
	�����*�����3 ���� �3 ������������(�����������������������.8�
A�����������3 ���������+��������.����������( �)�,��B�3 �����
���,���� ��� �� ��� ��� ���,��� ������� ��� ,�(������� ���
� .�������������� ��� ��� ���� ��� ,����� 3 �� ��� ���� ��(����
�� ,����� �� 3 �� ������ �+������ ��� ��� ������� ��������� ��� ���
������ ,��3 *� ����� ,������� �8� ����� �� ������*����� �*����� ��
�� ������������� ����,��
� 9�( �������)� ������ �� �����A����� ��� ���!��� �����(���
9 .����� 3 �� �� � 3 �� �(����-� ���� (� ,�� ��� �����7������ ���
�3 ����� �����R� 3 �� ,����� 3 �� ������ ��� ��� .��� ���6� ��� �����
�+;�.����(�� ��� ��� �����-� ������� 3 �� ��� � 3 �� ������ ��� .���
���6� ��� 0����� ��� 9���� ����R� 3 �� ���� ������ �+ ��� A�����
��,���������,������.����A������������ �������������������� ��
�� ���������3 ���(����-������;������A���2�A���.���
�
$$$$�� �������/�9+�,��A�����A��������������A���,������2������
��� ��� ,� � 
�� ���!���� 	��,��!�� '��� ���� ,�������-� �� ���
���� �����������������(D���/�
� E�(�*��
�����9� �)��������+����)���.�4�N�����J�JK"KMK$���
,����A� � ���� 5� ,� � ����,��� �+��3 ����� :�, .������� ���
%���� �!�� W� ��9)� ,�������� ��� ��(D���� �>%N]� ��� 	��� ���
�+�� �������� ��� '�( ����� �-,������� ��� ���� �� 
+����� ��
�+� �����������%���� �!���-,������������������������,����. �/�
H���,�.����������,��������������A������� ,���������������A��
A�������Q�����A��������.�����)����� ��6����������( �����)���
����2����������A��A�� ������+�A��S���,��� ���A������,��(�8��
3 ������( ��� ���3 ����������A������(���,��������������3 ��
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A� ��)� �������-��� �� ���.������ �� %���� �!�I� ��*�� 3 �� ���
	������������%���� �!�)����������������K����� �!�������F)�A��
�,��A������
�������'������������	� )�3 ���������� �,����. ��
�� � �����������/� H%��� ��, �����  ��� ��A�� � �� ��� ��� ��� ,� )�
.����������C�.�������������( ����������������,���6���C����.���
���������,��62����3 ����� ��������������2������R����,��������
��� ��� ��$A���*����R� ��� ,�������� ����� ������ ; ����R� ���
���,����� ����� ������ ����� ��2����R� ��� ,�������� ����
�����A�� ,������ ����B���� �� ������� �������.��R� ��� ��� �����
����� ����3 ���.���� ����B����� �� �������� 2���� �� ��������� ���
,�.����R� ��� ������ ����� ��� ��� ��( ������ (��.��� �� ���
������������ ,��(����� R� �C��2��S� ,��� �� ,����(��� ��� �����
��� �����������(�����������,����������2 � ���R�������,�������
���2�������������( ������������������,��� ��������������������
�� ���� ;����)� �� �C����������� ��� ���� 2������ ��� �������)�
-���2B.�����������������C������������I�
C>.������������
����
��������"�"����2������������,� )����� ��6���)�����( ��������
�C�3 ����������������������������,�������)�,�.���)�� �� ���)�
�������� �� ������R� ��� ,��A������ �� ��� ��� ���� ,��62���� �����
���2������� �� ���� ��������� �������)� �� �C��2��������� ��
�C�����������������,� ������������A�A*���������A������3 ��;���
���( �����C����A���������C��������������������5�������������
�����������������
C�.�������C�3 �����
����8������.��������
��� ������� 3 �� ;��� ��� � �� �� ������ �C�������������� ��� ���
5����������������������������,����������,���� ������� �� ���
��� ��� ,� � �� ��� �����(� ������ �� ���� �� ���������(���)�
������. ������C�������������������2�������A�����������������$
��� ���� �� ���� F� ��� 2������ ��� ��� ,� � ;�� �C����� ���(���
������������ �� ��� A�� ����� ��� ,���� ��� ��� � ��6���� �� ���
�( ������ �C�,��� ������)� ,��� ��� 3 ��� ����� ���� 3 ��
�C�������������� ,����( ��  ��� A�����)�  ���� ����� ��)�  ���
���,���������� ��  ��� ������� ��� A���� 3 �� 2���������  ��� .����
������� ������ ���� ,�������� �� ������ ���� ���Q����� �� 
�� 
����
,��,���� ����( ���������,��������,��������������Q����� �)�3 ��
,����� ��� ���� ��� ���� ��(D����/� $� 
�� �� ���� ,��� ,��A����� ��
��������������� ����3 �����(�������������������2�������������
���Q����� ���������)�� �� ����)�����(��������������,�.������
�������)�������S������������� ������C �������������8��� ���)�
�8�� ��� ��)� �8�� �3 �����A�� �� ���������� $� ��� 2������ �C ���
� �� ������,� )�.���������������,������ � )��������������)����
�����()� �C������)� ��� ���A�A*����� �� ��� �������������)� 3 ��
,����.�������������� ����,��62������� ������������2���������
���� ( ������ $� 
�� �������� �� ���� ������ ������ ,�.��3 ��)�
,������� ,��6����)� ���Q����� �� ����B����� �� �������)�



���� �

��,���������������,�G��������3 ���)�3 ��,���( ������,��������
��������� �� ��.� (��������� ,��� ���� 3 �/� ��� (�A����� ������)�
� ���B����)� 2�������)� ���������� ��, ����� ,��6��3 ���
����A���������2������������% �� ������	� �������3 ���������
�6���� ��"_������,���� ,������,�.�������2�A������,�����������
��������A���������,������)���������������� �� ������,� /� ��
�C�_� ,��� �� 9����������� �� %��,������� ��� �����A�� ,������
�������.����� ���CF_�,��������% �� ������	� ���*��3 ������
���.������ ��������������3 ������������.*�Q�����������������
��� A���*����� �-�����)� ���� �� ����� �������� ��� ��������� ����
���2��������C����������)����;��������� G�)����������������)�
�C;��� �(�� ���)� ���� ;�� ,������� ��� ( ����� �CN��X)� ����
�(��������� �� N������ �� 	��������)� ��-6� ���� ���� ���.������
���2������������������ ���������3 ��,����������,����. ���,���
���������,�� �����B����������	���������-B�,��,��������,������
�+�� �����������'�( ����������(D���������/�������/�	�����$�
4������� ��� 	��� ��� �C�� �������� ��� '�( ����� 3 �� ��������  ��
�)F_������,���� ,����������+�� ����������2�A������,�����������
��������A���3 �������� ��-��� ���% �� ������	� /��)F_�,������
% �� ������	� �a� ���)�_�,������%��,����������4����A�� ,������
9������.��� �� "_� ,��� ��  �� ���� �8�� ,��62��� �� �3 ����� )� ���
��;��*����� ��.� ��� 
���� ��� '������ ��� ��� 	� � �,��A���� ,���
	������������%���� �!��9�(��$�< ���C�� �����������'�( �����
��� ���-��  �� ,�,��� ���� � ��� ��� 2������ �� ,�������� �C ���
� �� ������,� ������A8����)��������C������/�"�4�2����������
��A��������,������3 �����2���������� �� ������,� )������A8��
����� �������� ��� ��� �������� � ����,���)� ������� � ,���� ��
����A������ ��� (� ,�� ������� �� ���.�����)�  �� ,��(����� �� ���
�+����A��������������.����7�����,���,���� �������A������������
� �� ��� ��� ,� � �� ��� ��$A���*����� �� ��3 ����� , .����������
��.��� ������ ��� ,� � ,��� �� ���� .�.�����3 ��� �� �������� ���
��� ��������� � ����,���)� �.����$��� ��������� ��,��62�3 ��)� ��
����.�����,�������������������� �����,������,� �F�'��������
��� ������ �+�� ������ ,��� ��� ,� � �� ���� �������)� ���� �2������
��� �����,������C�� �������2�������������2����������,��62����
���,� ���������; �����,������,��2��������J�< ������ �� ���
��� ,� � ����A��( ��  �� ��-� �����A������ ��� ���� ��2�������
,��6��3 ��������A�� ,�����,����+�� �������)�,������������,����
��� ���.���� �������,����������� ����� ��� ����������� ,��� ����
�+��� ���������������;���������������+����A�������,����������
��������� ����,��K�'����������2�������������������C�� ������
,��� ��� ,� � �� ���� �������)� ��-6� ���� ,���� ��� 3 �� �3 ������
2������.����������������*���������,��(������������������7�����
��� �C�����!������ �� ��� ,�������� ,��,�(����� ����� �-*������ ���
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���� �� �� �������� ������$� < �� �C�� �������� ��� '�( �����
2��������������� ����,��62������������2����������������,��,��
� ����,���������A�� ,�� ����,��6��3 �����;���������.����,� /�
"�4����A�� ,�������������,��6��3 �����2�A����������,�������
�����A������������������������������������������,������(��)�
(*����)� �,���� ��- ��� �� �����S�� �� �2�A����� ,��6��3 ���
�C����(�����)� �� �� �� ������������ ��.� ���� ,�.��������
����(�����)� ��-6� ���� ��, ����)� ���� ���� � ����,�)� �������� ��
����A������ 3 �� 2�������� ��� ���,����� �� ��� ��A�������� F�
N������A��� ��������� ��� ��������� �-�������� �� ����� ����
,��62���� ����� ���2������� ��� � ����,�� J� %��� �� �������
���������������������C ���� �� ������,� )����,�������C��������
,��������� ���� ����� ��.����)� �����A�� ,��� �������� ������� ���
�������������� T�������)� ���������)� ���U� 2�������� ���
����������)� ,���� ��� ��� � ��6���� ������� �� ��� �� ���� �������
�C�-�� ���� �� �.���� ��,���� ��� ,������,����� �� ������� ��� ���
����.������)� ��2��-��� �� ,������ ��� ���������� � ����,����
< ���$�< ���+�� �����������'�( ����������A��( ����2�A������
���,� �(��.�����-6�����������������7�������������������� �����
��,�.���/�"�	���������$��������������������( ����������������
��������� �� ��������� A���� ,��62�3 ��� ��� ��� ���� �����
���2����������� ��������������������2 (��������������������
,�G���� 3 �� ,����-���  �� ���2������ ������ F� 	������,���
����A�������������-��-������� ����,���� ��,������� �������3 ��
�,������,��������2����������������; ���������������� ��������
���,� �J�4������ ,��������;����$�����������A���������,��!���
�� ��������3 ���2�A����-������,� )���������������)�����������
; ����������� ,���������������� ��6�������C�-,��������K����
������ ������Q�������� � ����,���� ,��� �� 2����� �C��������� ���
��A������C�-*�������,������,����������A��������(����7�����,���
����������)� ���� ���� 2����� �C�����!������ �� 2����A���� ��� ���
��2������#�< ��������,���������������C�� �����������������
�C������*����� ���� ������ ��� ������ �������� ���� 3 ���� ��( ���
���A�����������,���� �����������������2�������������������
� ����,�� M� 
�� ��(���A�� �� � �����7��� ��� ,���*����� ��
������Q������ ��� � ����,�� �C����A������ ��,����A��� �� ����3 ���
3 ����� �������( ����������A���*�����O�N��� ����������������
������,����������,� )����������������������������; ��������
���� ,����� ��� ������������� ��� ���A���� %��3 *$� '��� ����.���
�3 ���������������������(� ,��,�����������������	������������
%���� �!�)����C�����������%������������ ����,�����%����3 ��)�
�����'������������� ����,������%���� �!�)��������������(� ,��
,������������� ���� %��(�8�� ����� 4�, ����� �� ������E�
	�����( ��-� ��.� �+��� ��� ��� ,��� ��� ��� ���!���� 	��,��!��
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'��� ����3 ���� �3 ���3 �����������A���2�����2��*������� ���
�����3 �����A���,��*�-���������F���3 ��8��������������2������
������,� �
� 9�( �������)������A8�������!��������������� �3 ���� �3 ��
���,���;��;��3 ��A�������������������,���, �����
� �� ������ ����)� 2�� ��� ��� ��� ,��� ��� ��� 	�����*����� 3 ��
�� �3 ���6R�3 ����� �������	����A� ����� ��������,� ����+;��
,������ ��� A����� �3 ����� ������ ��,���������� ,��� , ���R� 3 ��
���8��3 ���������������+��������� .���� �������, ����,�����)�
��(��� �� ������� ��� ��� �����)� ,��B� 3 �� ��� ��� 3 ���� � ;�� ;��
����2�������������;��;����A��(*��������3 ���������+���������
A����� ���� �������� ��� , ���� ,�����)� ��(��)� ������� �� ���3 *�
���� ������������,����������������A�������,�������3 ���8����
, ���3 ����

9�( �������)��������������A�����������!��������������� �
3 ���� �3 ���������������������2�A����������������, �����3 ��
������� 3 �� A��� ���� ��� � �� ��� ��� ��� ,�7)� ��� 2������� ��� ���
���������)� ��� ���� A������� ��� ��� ,�7� !� ���� ��� ������ ������
� �� ���� !� ��� ��� A��������R� 3 �� ���.�8�� ���@�� �� 2�A��� ���
,����A��������������� ����)���.�������)�����������Y���������
������������@�����,�����)�,����3 ������,�!��@�������,��������
����, ����� �����3 �����(���������������������8������,��3 ��
������3 �������8������������� �;6������2 �������������,�Y�R�
3 ��� �;���2 ��������������8�������������3 ��A����������������
���,�7)�������.��������������������)���,�������,��)�����������
��������������A��������,�(��� ��2 �(�����+������,����R�3 ��
���@�����,����@������������������8�����R�3 ��������3 ��������
 ����2 �����������������������)����������������������@����)�
,�����A��� !� 3 �)� ,��� ��� �����)� ��� A��� �� A����� �� 2�A��� ���
���;�������������8�����)�������A����������'�( ����)����������
�������� ��,������ ��� ����� �� ���)� ����� 3 �� ��� ���������)� !��
3 �� ������ 3 �� ���  ��� ������ ����� ����� ����� � ��3 ����� 3 ��
, ����������� ���.����!�� �,������,����������6��������9����
������  � ����� ����A����� � �� ���� 3 �� , ���� ;����� ��� �����
�� ���)�,������2 �����������8�����)����� ��,��2���������������
� �2 �������� ����A��!��������
� �� ������ ����)� 2�� ��� ��� ��� ,��� ��� ��� ���!���� 9���;�7�
4�,,�3 ���� �3 ���������,��������(���������������%������� ���
�+������� 	�, ���� A������� �� 2�A��� �� ��� ���������� �+�3 �����
������ ,���������� ,��� ��3 ����� :�, .������R� 3 �� ��� ������ ;��
�-,����������.8R�3 ��������.����,������� �� ���,������,� ���
���2�������+ ���A������,��62������3 �����, ( ���2����������
���A8������+�� ���������������������.���)��������������A� ���
��.������������, ����3 �)�,����������)�����������������, ���
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3 ���R�3 ����������� ����������2���.����������������2�A������
��� ,� � ���� 3 ������ 3 �� ���;��� ;�� ����� �� 2�A��)� ��� ��� ���
��������������+ ���� ������������'�( ��������3 �����3D��������
���������� ��� ,��� � �� �� �����R� 3 �� ��� ��� 3 �� ���� �����
������������� ��( ���� ��� ���� ,��,�����)� ���� ���� ��� ������
������Q�������� � ����,���� �� 2����� �+��������)� ��� ���A�����
�+�-*����� �� ,������,��� ��� ����A������ ��(����7����� ,���
��������)��������+������R�3 ���+�-*��������8�� ��������� ����
����3 ����A��������)������3 ���+�-*�����8�� ��������� ����3 ��
2�������A���������������������+�.���*����)���������,����)����
,���������)� �+�������������� ��� �+��.��� �� ���� � �� ������
�+������R�3 ����2��������A���*�����������������,������������
���� ���2������R� 3 �� ;� ���� �+������ ���������� ��. ������ ,���
,���� ���� ����������� ��� ,���*����� ��� ���� ��,���� ���Q����� ��
���� ���� ���� ��,���� � ����,���� �� ,�.����� �+ ��� ��(����7�����
������� ���� ���� ���� �-*�����R� 3 �� ��� ��� 3 �� ��� ,���*�����
�������������������� ���������������������;�����( ��������A���
�����3D*������ ���� 8�� ��� ���� ��� 9���� %������� 9����.��)� ��.�
����������,�����3 ������������3 ��������������;�����.����7���
����A�G�����A�G�������9����%����������+�������,�.��������,���
���� ���*������ 3 �� (������ ��� ,���*����� �������� ���� ,�.���� ��
� ����,�����3 �������������3 �������.8��A��S��������A8�����
�������)�,��B�3 �����.8������.8��A��S������2�����������������
������6���,������������ �������������,�.����)�,��� ���� �� ���
,��� ��� ,� )� ,���  ��� ��,�.����� ������������7���� ���������� ��
,��� ���.���� �������� �� ����6�)� ,��B�  ��� ������ �������
�+����������������2�����������,���������������������+���
� 9�( �������)������A8�������!����>������4��������3 ���� �
3 �� 3 ��� A��� A� ��� ��� ������ A��� ��������� 3 �� ���� ���� � ���
,����R�3 ��;��;�A������� ����.���2���R�3 �)����,�����,�)������
���,�������,�����-,�����A�����,���������A��������� ������2����
������ �������,��3 *���� �3 ��������������.�������������������
��������2�A���������,� )�������.������������ ��6���)�,��B�3 ��
�������.�������3 �����,���A�����,���, ���R�3 ��8���A������3 ��
���(� ,�,�, ��������������� ,���������������3 �����, ��������
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,���������$��� ��� ������� ��� ( ������ �� �������� �������� ��
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(� ,��� ����,����3 �����������	�����,�����������������������
,����� A����� �� 2�A��� ��� �������� ��� �����,��� ��� ,� � 3 ��
�����( ����3 �����, ( ����������8���B����)�,��B�3 �����,����
. ����������������R�3 ���3 �����������8����(�����R�3 ����.����
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�� ������ ����)� ������ �� 2��� ��� ��� ��� ,��� ��� ���
	�����*�����3 ���� �3 ��8���A������3 �����(�A�������,��������
�+��������.������������������������������������8�)�,��B�3 ��
��-B� ��� 8�� ��� 3 �� �� � �3 6R� 3 �� ������ ���� �������� ����
�����B(�3 ��� �� 3 �)� ,��� ��-B)� ���� �������� ,��6��3 ��� �� ���
,������ ��� 	������)� ,��B� 3 �� ��� �+�������� .��� ��2�����R� 3 ��
��-B�8�����3 ���������,������A����$;����2�A�����3 ���������
����3 ����������������,���������

9�( �������)��������������A�����������!��������������� �
3 �� �� � 3 �� 3 ������ ��������� � � �,�!�� ��� ��8�����)� �� � ��
2 ��������!���� ���(�����������,������,��������������A�������
��� '�( ����� !� ��  ����7��� ���� �������� ,�.������ !� ��� ���
���������� ��� ������ ,���� ���2����� �� ��� 3 �� �����������
���������)� ,���� 3 �� ���.�8�� ������6�� ;�.����  �� ,���� ��� ���
� �� ��� ��� ��� ,�7R� 3 �� ��� � �� ��� ��� ��� ,�7� ���,���� ���
��A����������Y���>��(����A����������	������������%���� �!�R�
3 ���������,�������� �� ���������,�7R�3 ������ �� ���������
,�7����.�8�����@����������( ���R�3 ����������������������3 ��
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,����������3 �����:�, .����������.�8�����������3 �� ����7�����
 �����( ����� ��������.8������ �����;�.�����������,�Y�R�3 ��
������( �������.�8�����.8�����!�3 �)�,�����������)������6���
3 ��������� ����������������( ����3 ���������.�8������ �� ���
������,�7�

�� ������ ����)� ������ �� 2��� ��� ��� ��� ,��� ��� ���
	�����*�����3 ���� �3 ��3 ���� ��, ���,�����������3 ���������
3 �� ,�������A�� ��� ���!���� >������ ��.��� ��� A������� ���� , ���
��(��R�3 ������3 ����, ������(�A�������;��A� ��.�������,��3 *�
�� �3 ��������,�������,��,�(�����������-*�����)�,��B�3 �� ���
�����8����2���������+������8��2���,��,�(����R�3 ��������A���
���,�����2����������+����A�������� ����������� ���� R�3 �� ���
�����8����������2����������3 ����+��,��������)�,��B�3 �����8��
3 ��,��,�(����������+��,���2��R�3 ������3 ��������������;��
A� ����.������R�3 �������2��������8�� �������������,��,�(�����
�+8�� �����������3 ������,��������������������������-������
A�����A�������,�����������

9�( �������)� ������ �� �����A����� ��� ���!���� 
����� 9� ��
3 �� �� � 3 �� ���� ;�� ��������� �.���� ;��� �������� A�����
��,�������������, ���3 ����,��3 *����� �������	����A� ���+;��
����2������3 ��;��;�A���������,��.������,��3 *�,�( 8��������
����A������.�������3 ����, ���3 ���R�3 �������,���������+;��
�����������������, �����(���3 ���� �������!����>��������3 ��
���8�����A������,���, �������, ���3 ����

�� ������ ����)� ������ �� 2��� ��� ��� ��� ,��� ��� ���
	�����*�����3 ���� �3 ������+����,������A���������,����������
��(��� , ��� �� 3 �� A������� ��,���������� �-�� ��A������ ����
�,�����������, ���3 ����

9�( �������)����,�8��������������A������������������)����
	��� ��� �C�� �������� �%>:4�)� ,���  ���������)� ��������� ���
 �(*������������������.���������������

�� ������ ����)� ��� 	��� ��� �+�� �������� ���,��� �+������
��(D���/��

E�-,�������������� ��
+����� ���+� �����������%���� �!��
�-,������ ������������ ��� ��� ,����. �/� H��� ,�.��� �������
,��������������A������� ,���������������A��A�������Q�����A��
������.�����)����� ��6����������( �����)�������2����������A��
A�� ����� �+�A��S��� ,���  ��� A��� ��� ,��(�8�� 3 �� ����( ���  ���
3 ����������A������(���,��������������3 ��A� ��)��������-�����
���.��������%���� �!�I���*��3 �����	������������%���� �!�)�
��� ������� ���� �K� ��� � �!� ��� ���F)� A�� �,��A��� ��� 
���� ���
'������ ��� ��� 	� )� 3 �� ��� ��� �� � ,����. �� �� � �����������/�
H%��� ��, �����  ��� ��A�� � �� ��� ��� ��� ,� )� .������ ���
�C�.�������������( ����������������,���6���C����.������������
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,��62����3 ����� ��������������2������R����,����������������$
A���*����R� ��� ,�������� ����� ������ ; ����R� ��� ���,����� �����
�������������2����R����,�����������������A�� ,����������B����
����������������.��R������� ��������������3 ���.��������B�����
����������2������������������,�.����R���������� �����������
��( ������(��.��������������������,��(����� R��C��2��S�,�����
,����(��� ��� ����� ��� ���� ��� ���� (����������� ,�������� ��
2 � ���R�������,����������2�������������( �����������������
�,��� ��������������������������;����)����C������������������
2������ ��� �������)� -���2B.��� �� ����� ������ �C������������I�

C>.������������
������������"�"����2������������,� )����
� ��6���)� ��� �( ������ �� �C�3 ����� ��� ���� ���������� ������
,�������)�,�.���)�� �� ���)�����������������R����,��A��������
������ ����,��62������������2�����������������������������)���
�C��2��������� �� �C����������� ��� ��� ,� � �� ��� ��� ���A�A*�����
����A������3 ��;������( �����C����A���������C�����������������
���5������������������������������
C�.�������C�3 �����
����
8�� ����.���� ���� ��� ������� 3 �� ;��� ��� � �� �� ������
�C��������������������5����������������������������,����������
,���� ��� ��� � �� ��� ��� ��� ,� � �� ��� �����(� ������ �� ���� ��
���������(���)� ������. ��� �� �C����������� ����� ���2�������
A�����������������$��������� ����F����2������������,� �;��
�C����� ���(��� ������������ �� ��� A�� ����� ��� ,���� ��� ���
� ��6����������( �������C�,��� ������)�,������3 ������������
3 ���C��������������,����( �� ���A�����)� ��������� ��)� ���
���,���������� ��  ��� ������� ��� A���� 3 �� 2���������  ��� .����
������� ������ ���� ,�������� �� ������ ���� ���Q����� �� 
�� 
����
,��,���� ����( ���������,��������,��������������Q����� �)�3 ��
,����� ��� ���� ��� ���� ��(D����/� $� 
�� �� ���� ,��� ,��A����� ��
��������������� ����3 �����(�������������������2�������������
���Q����� ���������)�� �� ����)�����(��������������,�.������
�������)�������S������������� ������C �������������8��� ���)�
�8�� ��� ��)� �8�� �3 �����A�� �� ���������� $� ��� 2������ �C ���
� �� ������,� )�.���������������,������ � )��������������)����
�����()� �C������)� ��� ���A�A*����� �� ��� �������������)� 3 ��
,����.�������������� ����,��62������� ������������2���������
���� ( ������ $� 
�� �������� �� ���� ������ ������ ,�.��3 ��)�
,������� ,��6����)� ���Q����� �� ����B����� �� �������)�
��,���������������,�G��������3 ���)�3 ��,���( ������,��������
��������� �� ��.� (��������� ,��� ���� 3 �/� ��� (�A����� ������)�
� ���B����)� 2�������)� ���������� ��, ����� ,��6��3 ���
����A���������2������������% �� ������	� �������3 ���������
�6���� ��"_������,���� ,������,�.�������2�A������,�����������
��������A���������,������)���������������� �� ������,� /� ��
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�C�_� ,��� �� 9����������� �� %��,������� ��� �����A�� ,������
�������.����� ���CF_�,��������% �� ������	� ���*��3 ������
���.������ ��������������3 ������������.*�Q�����������������
��� A���*����� �-�����)� ���� �� ����� �������� ��� ��������� ����
���2��������C����������)����;��������� G�)����������������)�
�C;��� �(�� ���)� ���� ;�� ,������� ��� ( ����� �CN��X)� ����
�(��������� �� N������ �� 	��������)� ��-6� ���� ���� ���.������
���2������������������ ���������3 ��,����������,����. ���,���
��� ������ ,�� � ����B� ��������� 	��� ���� ��-B)� ��� 	��� ���
�+�� ��������������/�	�����$�4����������	�������C�� ��������
��� '�( ����� 3 �� ��������  �� �)F_� ����� ,���� ,������ ���
�+�� �������� �� 2�A��� ��� ,��������� �� ��������A��� 3 ��
������ ��-��� ���% �� ������	� /��)F_�,������% �� ������	� �a�
 ���)�_�,������%��,����������4����A�� ,������9������.�����"_�
,����� �������8��,��62������3 ����� )������;��*�������.����

�������'������������	� ��,��A����,���	������������%���� �!��
9�(��$�< ���C�� �����������'�( �������� ���-�� ��,�,������� �
��� ��� 2������ �� ,�������� �C ��� � �� ��� ��� ,� � �� ���A8�� ��)�
������ �C������/� "� 4�2������ ���� ��A������ ��,������ 3 ��
���2������ ��� � �� ��� ��� ,� )� �� ���A8�� ����� �������� ���
��� ��������� ����,���)��������� ,����������A���������(� ,��
������� �� ���.�����)�  �� ,��(����� �� ��� �+����A������ ���
�����.����7�����,���,���� �������A������������� �� ������,� �
�� ��� ��$A���*����� �� ��3 ����� , .���������� ��.��� ������ ���
,� � ,��� �� ���� .�.�����3 ��� �� �������� ��� ��� ���������
� ����,���)� �.����$��� ��������� ��,��62�3 ��)� �� ����.�����
,�������������������� �����,������,� �F�'�����������������
�+�� ������,������,� ��������������)������2��������� �����,���
�� �C�� ����� �� 2���������� ��� 2�������� ��,��62���� ��� ,� � ��
������ ; ����� ,��� ��� ,��2�������� J� < �� ��� � �� ��� ��� ,� �
����A��( ��  �� ��-� �����A������ ��� ���� ��2������� ,��6��3 ���
�����A�� ,�����,����+�� �������)�,������������,����������.����
�������,����������� ����� ��� ����������� ,��� ���� �+��� ��� ���
������� ��;������ ��� ����� �+����A����� ��,���������� ���� ����
� ����,��K�'����������2�������������������C�� ������,������
,� � �� ���� �������)� ��-6� ���� ,���� ��� 3 �� �3 ������ 2�����
�.������� ��� ������*����� ���� ,��(������ ��� ���������7����� ���
�C�����!�����������,��������,��,�(�����������-*�������������
�� ����������������$�< ���C�� �����������'�( �����2�������
�������� ����,��62������������2����������������,��,��� ����,��
�� �����A�� ,��  ���� ,��6��3 ��� ��;������� ��.� ��� ,� /� "�
4����A�� ,�������������,��6��3 �����2�A����������,����������
��A�������� �� ��� ������� ��� ����� �������������� ,��� ���(��)�
(*����)� �,���� ��- ��� �� �����S�� �� �2�A����� ,��6��3 ���
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�C����(�����)� �� �� �� ������������ ��.� ���� ,�.��������
����(�����)� ��-6� ���� ��, ����)� ���� ���� � ����,�)� �������� ��
����A������ 3 �� 2�������� ��� ���,����� �� ��� ��A�������� F�
N������A��� ��������� ��� ��������� �-�������� �� ����� ����
,��62���� ����� ���2������� ��� � ����,�� J� %��� �� �������
���������������������C ���� �� ������,� )����,�������C��������
,��������� ���� ����� ��.����)� �����A�� ,��� �������� ������� ���
�������������� T�������)� ���������)� ���U� 2�������� ���
����������)� ,���� ��� ��� � ��6���� ������� �� ��� �� ���� �������
�C�-�� ���� �� �.���� ��,���� ��� ,������,����� �� ������� ��� ���
����.������)� ��2��-��� �� ,������ ��� ���������� � ����,����
< ���$�< ���+�� �����������'�( ����������A��( ����2�A������
���,� �(��.�����-6�����������������7�������������������� �����
��,�.���/�"�	���������$��������������������( ����������������
��������� �� ��������� A���� ,��62�3 ��� ��� ��� ���� �����
���2����������� ��������������������2 (��������������������
,�G���� 3 �� ,����-���  �� ���2������ ������ F� 	������,���
����A�������������-��-������� ����,���� ��,������� �������3 ��
�,������,��������2����������������; ���������������� ��������
���,� �J�4������ ,��������;����$�����������A���������,��!���
�� ��������3 ���2�A����-������,� )���������������)�����������
; ����� �� ��� � ,������� ��� ��� ��� ��6���� �� �C�-,�������� K�
N��� ����������������������,����������,� )������������������
���� ������ ; ����� ��� ���� ,����� ��� ������������� ��� ���A����
%��3 *$� '��� ����.��� �3 ���� ������ �� ����� ���� (� ,��
,������������� ���� 	��������� ��� %���� �!�)� �� �C�����������
%�������� ��� � ����,��� �� %����3 ��)� �� ��� '��������� ���
� ����,������%���� �!�)��������������(� ,��,�����������������
%��(�8�� ����� 4�, ����� �� ������E� ��� A����$��� �� 2�A��)� ,���
 ���������)�����, ����")��)�F)�J�)�JF)�JJ)�JO���K�������
�������.��������������R����A�����2�A�������, ���J"�������7��
���.���� ��� �+�� �������� ��(D����/� '���,� ������)� %��������
0������)������%���)����3 �2�%�� �)�	 ���������)�'���,�5�!���)�
����6��7� 	 �()� 5������!� 5���8�)� 
����� 9� �)� 	��,��!��
'��� ���)�5����:�.��)�9���;�7�4�,,)������(���9 .����)�5���6��
< �����)� ������� ����� � �� 	8��7� �@�3 �7R� �� ������)� ���� ����
���.��������+�� ����������(D����/�>������4����������0����(��
������R����A�������2�A��������, ����JK)�J#)�J����JM�����
���� ���.���� ��� �+�� �������� ��(D����/� 
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������ ��������
� 9�( �������)������A8����	�����*�����3 ���� �3 ��;��;�� ��
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