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

Núm.08

Acta de la sessió ordinària del dia 6 de juliol de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 6
de juliol de 2016, sota la Presidència de l'Alcaldessa Marta
Felip Torres es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple:
Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes Zafra, Manuel Toro
Coll, Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol Matas, Joaquim Felip
Gayolà, Alfons Martínez Puig, César Luis Barrenechea Montero,
Núria Galimany, Granés, Maria Perpinyà Fortunet, Jordi Giró
Ribas, Natàlia Sànchez Dipp, Lluís Armengol Subirós, Maria
Àngels Olmedo Delestal, Diego Borrego Torres, Héctor Amelló
Montiu, Antonio Pérez Márquez i Òscar Vergés Moreno, amb
assistència de la secretària general accidental, Laia Oliver
Pastoret, i de la interventora, Anna Morell Arimany, per tal
de fer la sessió ordinària en primera convocatòria.
Excusen la seva absència els membres de l’Ajuntament
Agnès Lladó Saus i Antoni García Quesada.
A les dinou hores i vint-i-cinc minuts, la Presidència
declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, realitzada el dia 7 d'abril de 2016 que va ser
repartida amb la convocatòria.
----2. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat de l’informe sobre l’activitat institucional de
l’Alcaldia. La Presidència en fa lectura i el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat
de l’informe següent:
"Activitats institucionals de l'alcaldessa . Divendres 3
de juny. Visita a la Llar d’infants del Bon Pastor. TM El
Jardí. Concert de la Fundació Gala Dalí. Dissabte 4 de juny.
Biblioteca Fages de Climent. Presentació del llibre "Cartes
de l’escultor Enric Casanovas" de Teresa Campos i Susanna
Portell. Escola Escolàpies. Sopar cloenda de la temporada del
Club de bàsquet Escolàpies. Dilluns 6 de juny. Reunió cercle
EURAM. Fundació Salut Empordà. Visita a l’àrea de Diàlisi i
reunió Patronat. Plaça de l’Ajuntament. Cantada dels Cors
d’Uganda. Dimecres 8 de juny. Barcelona. Reunió del Consorci
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Hospitalari de Catalunya. Dissabte 11 de juny. Rambla. Visita
a la fira de la Gent
Gran amb l’Hble Sr. Josep Rull,
conseller de Territori i Sosteniblitat. Diumenge 12 de juny.
Despedida de la caravana medicalitzada de l’ONG
"Amb les
teves mans" als camps de refugiats de Grècia. Poliesportiu
municipal. Lliurament trofeus bàsquet 3x3. Plaça Catalunya.
Dinar festa de la gent gran. TM El Jardí. Festival de dansa
urbana. Dilluns 13 de juny. Sala de Plens. Reunió amb veins
al carrer Barceloneta. Dimarts 14 de juny. La Cate. Cicle
formatiu família sanitària. Auditori Caputxins. Presentació
de les subvencions plurianuals. Dimecres 15 de juny. Girona.
Consell d’administració de SUMAR. Cercle Sport. Presentació
del llibre "Un moment fundacional" de Santi Vila. Dijous 16
de juliol. Esmorzar amb la Xarxa d’Emprenedares competents.
Restaurant Shang-hai. Roda de premsa acte solidari contra el
càncer de infantil amb l’assistència de Dídac Lee
i Pere
Grabulós. Sala de Plens. Ple del consell d’infants. Local
AAVV Juncària Parc Bosc. Presentació de la nova junta de
l’associació. Divendres 17 de juny. Vilatenim. Visita a les
obres de la carretera de Roses. Plaça Catalunya. Presentació
d’Empordà Card Comerç Figueres. Casa Empordà. Visita a
l’exposició "Barça Empordà". Restaurant El Pati. Presentació
de la novella "Etheria" de Coia Valls. Dissabte 18 de juny.
Pa Volador. Trobada amb representants del Barça. Barri de
l’Eixample. Festa del barri. Dilluns 20 de juny. Consell
Comarcal de l’Alt Empordà. Consell d’alcaldes. Sport.
Assisteixo a l’assemblea dels socis de l’Sport. Dimecres 22
de juny. Cercle Sport. Assemblea General de Comerç Figueres,
Associació. Barcelona. Entrevista amb el Director General del
Patrimoni Cultural per tractar el tema de la casa natal de
Salvador
Dalí.
Barcelona.
Reunió
amb
el
departament
d’Ensenyament pel tema de l’Escola d’hostaleria. Erato.
Visita a la sala de ball. Inauguració de la nova l’escola
Dance Me. Dijous 23 de juny. Visita del Hble sr. Josep Rull,
conseller de Territori i Sostenibilitat. Reunió amb els grups
municipals a l’Alcaldia i visita al barri de Sant Joan. Plaça
de l’Ajuntament. Rebuda de la flama del Canigó. Dilluns 27 de
juny. Reunió amb l’AAVV Juncària Parc Bosc. Teatre Municipal
El Jardí. Homenatge a Helena Cusí. Dimarts 28 de juny. Sala
de
juntes.
Rebuda
als
treballadors
del
programa
d’Experienciació laboral. Collegi d’arquitectes. Acte del
celebració 10 aniversari de la seva obertura. Plaça
Catalunya. Revetlla de Sant Pere. Dimecres 29 de juny. Ofici
solemne en motiu de la Festivitat de Sant Pere. Auditori
2

Caputxins. Presentació del festival de Peralada. Dijous 30 de
juny. Vic. Patronat de la Fundació Universitària. Divendres
1 de juliol. Castell de Sant Ferran. Dia de la Guardia
Urbana. Girona. Lliurament premis Princesa de Girona.
Dissabte 2 de juliol. Casa Empordà. Inauguració de l’oficina
de Turisme. Dilluns 4 de juliol. Barcelona Presentació del
Liceu a la fresca. Rebuda d’una delegació xinesa i visita al
logis Empordà. Dimecres 6 de juliol. Inauguració del congrés
d’Educació a Figueres."
----3.
Ajuntament:
Exposició
verbal
per
part
de
la
representació del Consell Ciutadà d'Infants. Fa ús de la
paraula la Presidència que diu que en l'últim plenari
celebrar pel Consell d'Infants es va acordar que exposarien
en els plenaris municipals l'activitat que portaven a terme.
A continuació, Jordina Rodriguez Navarra dóna lectura a
la intervenció següent: “Benvolguda Alcaldessa i regidors,
ara la meva companya i jo us explicarem el que hem fet aquest
any. Ara els presentem el projecte dut a terme per nosaltres
mateixes a principis d'any. Aquest consistia a fer una
carrossa per la cavalcada de Reis. L'organització d'aquest
any ha estat acceptable, tot i que hem tingut poc temps per
preparar-la. L'opinió en general és bona, però hauríem de
millorar les coreografies, el vestuari i el material del
vestuari, ja que plovia i els llapis estaven fets de cartró.
Es recomanable per l'any que bé preparar amb cautela la
coreografia i assajar-la al carrer. Estaria bé que iniciessin
la tradició que cada any el Consell Ciutadà d'Infants de
Figueres participés en la cavalcada de Reis. Ara els parlarà
del Concurs de fanalets, al qual també van participar. Una
companya i ella, que no les ha pogut acompanyar en aquest
Ple, van representar el Consell. Va ser una experiència
engrescadora i nova poder participar-hi. Esperen que l'any
que ve hi puguin tornar ja que els va agradar molt.”.
Seguidament, intervé Paula Benito Coderch que procedeix
a la lectura de la intervenció següent: “Jo us parlaré del
pregó d'aquest any, que com tots sabeu ha fet el Consell
Ciutadà d'Infants. Ens ha agradat molt aquesta experiència i
els agradaria molt tornar-ho a fer. Ha estat bé poder-se
expressar davant de tot Figueres i que els escoltin, ja que
és molt important perquè ells també són ciutadans de la
ciutat. Han pensat que estaria bé que tots els nens de
Figueres poguessin participar-hi. Agrair a tots els que els
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van ajudar i també a l'Ajuntament per deixar-los fer el
pregó.”.
A continuació, Maria Rodriguez Gil dóna lectura a la
intervenció següent: “Bona tarda senyora Alcaldessa, regidors
i regidores. Ara els diran les propostes que els agradaria
fer l'any que bé. La primera és que aquest any no han pogut
dissenyar o restaurar parcs ni disposar de llocs cèntrics per
jugar a esports, però l'any que ve els agradaria fer-ho.”.
Seguidament, intervé Sandra Cufí Senez que procedeix a
la lectura de la intervenció següent: “L'altre dia van anar
amb el Consell al Museu del Joguet. Allà un home ens va
explicar un nou projecte que consisteix a fer uns dibuixos
sobre consum responsable. Això ho faran aquest any totes les
escoles de Figueres, i els dibuixos sortiran a l'Ara el dia
20 de novembre. Hi ha sis punts. 1. Consum d'aigua. 2. Consum
energètic. 3. Combatre el consumisme. 4. Com gestionar els
diners. 5. Com evitar deixar petjada ecològica. 6. Què
mengem?”.
A continuació, Jordina Rodriguez Navarra diu que ara
parlarà del carnaval; que aquest any no han tingut
l'oportunitat de preparar el gran carnaval que teníem en
ment, ja que no han tingut temps, però que l'any vinent els
agradaria preparar aquest gran carnaval.
Seguidament, torna a intervenir Paula Benito Coderch que
diu que una altra idea que han tingut és respectar el pregó
d'adults, però fer un pregonet per als petits; que aquest
pregonet seria del mateix tema inicial que el pregó d'adults
però per nens petits, per exemple si el pregó el fa el Club
de Sardanes, el pregonet el faríem ells amb el tema de
sardanes, però per a petits.
A continuació, torna a fer ús de la paraula Maria
Rodriguez Gil diu que la Universitat de Barcelona els ha
convidat per l'any que ve a participar en un simposi
internacional que es diu Infants i Participació Política als
Consells d'Infants i Adolescents i que els faria molta
illusió participar-hi.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que
estan
molt
agraïts
per
la
participació
i
les
intervencions; que esperaran les explicacions i propostes en
els propers plenaris i que dóna les gràcies per la valentia i
la presència aquí al plenari i per les aportacions que fan a
la ciutat.
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----4. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de
l'Alcaldia de 10 de juny de 2016 pel qual es va sollicitar
una subvenció al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en el
marc de la convocatòria per seleccionar operacions de les
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020. La Presidència en fa lectura i el Ple de
l'Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret
següent:
"El Consell Europeu va aprovar, el 17 de juny de 2010,
l'estratègia
Europa
2020
per
promoure
un
creixement
intelligent, sostenible i integrador. Aquesta estratègia
defineix els objectius que la Unió Europea ha d'assolir l'any
2020 en els àmbits de recerca i innovació, canvi climàtic i
energia, ocupació, educació i reducció de la pobresa. El
Govern de Catalunya, alineat amb Europa 2020, va aprovar,
l'abril de 2012, l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), el
full de ruta per reactivar l'economia i reorientar el sector
productiu cap a un model econòmic més intelligent, més
sostenible i més integrador. Una aportació primordial de
l'ECAT 2020 ha estat la definició d'un marc estratègic i
coherent per a l'impuls, la coordinació i el seguiment de les
polítiques públiques que reforcen els avantatges competitius
de Catalunya i que contribueixen a la consolidació de
Catalunya a Europa i al món com un país de base industrial,
amb una economia oberta, competitiva i sostenible. L'ECAT
2020 identifica sis àmbits prioritaris d'actuació de les
polítiques públiques: ocupació i formació, cohesió social,
innovació
i
coneixement,
dinamisme
empresarial,
internacionalització i economia verda. El Programa operatiu
d'inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya 20142020 (d'ara endavant PO FEDER de Catalunya 2014-2020),
aprovat per la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894, de
12 de febrer de 2015, per la qual s'aproven determinats
elements del Programa operatiu Catalunya, pel qual se
solliciten ajudes del Fons europeu de desenvolupament
regional en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i
treball, prioritza les inversions en els àmbits de la
innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i
l'economia
verda,
i
contribueix
a
quatre
prioritats
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transversals, que també són clau per assolir els objectius
2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i
especialització intelligent. En aquest context, el PO FEDER
de Catalunya 2014-2020 preveu actuacions impulsades per les
entitats locals en el marc de l'eix prioritari 4, que té per
objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni en
tots els sectors, i de l'eix prioritari 6, que pretén
conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència
dels recursos. El Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament i
del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen
disposicions
comunes
relatives
al
Fons
europeu
de
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de
cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i
al Fons europeu marítim i de la pesca, pel qual s'estableixen
disposicions
generals
relatives
al
Fons
europeu
de
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de
cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i es deroga
el Reglament (UE) 1083/2006 del Consell, recull també en
l'article 9 els objectius temàtics 4 i 6. D'acord amb
l'article 2 del Reglament (UE) 1301/2013, del Parlament i del
Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons europeu de
desenvolupament regional i sobre disposicions específiques
relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació,
pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006, el FEDER
contribuirà al finançament d'operacions orientades a reforçar
la cohesió econòmica, social i territorial, tot corregint els
principals desequilibris regionals de la Unió mitjançant el
desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les
economies regionals, així com de la reconversió de les
regions industrials en retrocés i de les regions amb un
retard de desenvolupament. D'acord amb el que disposen els
articles 40 i següents del Decret 184/2013, de 25 de juny, de
reestructuració del Departament de Governació i Relacions
Institucionals,
corresponen
a
la
Direcció
General
d'Administració Local les funcions d'assistència i cooperació
amb el món local. A més, com a agent facilitador i organisme
competent per resoldre que té atribuïdes funcions d'organisme
intermedi (OI) en el procediment de selecció i verificació
dins del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, és la unitat
encarregada de projectes locals i de la seva gestió,
seguiment i control, d'acord amb les funcions que li atorga
el Decret esmentat. Atès que l'article 1 de l'ORDRE
GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals
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susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria,
disposa Aprovar les bases reguladores, que consten en l'annex
I d'aquesta Ordre, per a la selecció d'operacions de les
diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de
municipis amb una població de més de 20.000 habitants de
Catalunya, i la concessió de subvencions del FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en els termes
establerts en el Programa operatiu. El termini de presentació
de sollicituds finalitza el 15 de juny de 2016. Les
operacions objecte de subvenció poden adoptar les modalitats
d'inversió,
d'adquisició
de
maquinària,
realització
d'estudis, treballs tècnics i actuacions de demostració i/o
difusió. Totes les actuacions s'han de poder lliurar
totalment per a l'ús públic una vegada hagi estat executada
l'operació objecte de cofinançament. Les operacions no es
poden haver iniciat abans de l'1 de gener de 2014 i han
d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2020.
L'import de les subvencions FEDER 2014-2020, als eixos
prioritaris 4 i 6, s'estableix en un percentatge màxim del
50% de la despesa elegible. Les entitats locals han de
presentar un pressupost amb una despesa elegible mínima d'un
milió d'euros i màxima de quatre, per operació. Les
operacions poden rebre subvencions d'altres programes, fons o
instruments de la Unió Europea. REFERENT A LA SOLLICITUD DE
SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA CASA NATAL
DE SALVADOR DALÍ EN EL MARC DEL FEDER DE CATALUNYA 2014-2020
EIXOS 4 I 6. L'Ajuntament de Figueres va aprovar, en la Junta
de Govern Local de data 31 de gener de 2011, el Projecte
executiu de rehabilitació de la Casa Natal de Salvador Dalí.
El termini d'execució previst del projecte és de 32 mesos,
amb data d'inici 1 de gener de 2017 i data de finalització 31
d'agost de 2019. El pressupost total del projecte, amb l’IVA
del 21% és de 2.511.517,97 euros (2.075.634,69 euros més
435.883,28 euros d’IVA). La despesa elegible doncs és de
2.075.634,69 euros. El finançament del pressupost total de
2.511.517,97 euros seria 1.037.817,34 euros amb càrrec a la
subvenció del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en el
marc de l'ORDRE GAH/45/2016 i 1.473.700,63 euros amb càrrec
als pressupostos municipals de l'Ajuntament de Figueres dels
exercicis 2017, 2018 i 2019. El pressupost i finançament
dividits per anualitats serien els següents:
ANY 2017

ANY 2018

ANY 2019

TOTAL
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Cost (sense IVA)
IVA
Cost Total (IVA
inclòs)
Subvenció
sollicitada
Aportació
Municipal

765.553,80
160766,3

966876,2 343.204,69
203044,002 72072,985

926.320,10 1.169.920,20 415.277,67

2.075.634,69
435.883,28
2.511.517,97

382776,9

483438,1 171.602,34

1.037.817,34

543.543,20

686.482,10 243.675,33

1.473.700,63

En relació al finançament cal tenir en compte que amb data 22
de març de 2016 l'Ajuntament de Figueres va sollicitar una
subvenció de 500.000 euros al Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes per al Projecte de rehabilitació de la
Casa Natal de Salvador Dalí. Així mateix, en la sollicitud
de subvenció que es va presentar amb data 13 de gener de 2016
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en base
a l'ORDRE HAP/2427/2015 per al projecte Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del Municipio de
Figueres, s'incloïa una línia de Rehabilitació del patrimoni
cultural, amb un import de 2.000.000 d'euros i una
sollicitud de subvenció d'1.000.000 d'euros, que en el cas
que
aquesta
sollicitud
de
subvenció
fos
resolta
favorablement, es podria aplicar al Projecte de rehabilitació
de la Casa Natal de Salvador Dalí (decisió que caldria
prendre en el moment de rebre l'eventual resolució positiva).
Aquest Projecte encaixa dins la següent prioritat d'inversió
de l'eix 6 del FEDER: PI 6.3. Conservació, protecció, foment
i desenvolupament del patrimoni natural i cultural OE 6.3.1.
Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del
patrimoni cultural. Aquest Projecte estaria també alineat amb
dos documents aprovats per l'Ajuntament de Figueres: - Pla
estratègic en l'àmbit del desenvolupament econòmic i local i
l'ocupació a l'Alt Empordà. - Pla d'acció sectorial en
l'àmbit del desenvolupament turístic a l'Alt Empordà. Per a
sollicitar aquesta subvenció, des de l'Àrea de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de Figueres s'ha elaborat una
Memòria del projecte de rehabilitació de la Casa Natal de
Salvador Dalí. La voluntat municipal que la Casa de Puig es
converteixi en un nou equipament cultural per a la ciutat de
Figueres, respon a l'interès patrimonial de l'edifici, a la
seva vinculació amb la figura de Salvador Dalí i a les
possibilitats de desenvolupar un programa d'acció i difusió
cultural relacionat amb el personatge i la seva ciutat. La
Casa Natal de Salvador Dalí (CNSD) serà un espai que
aprofitarà la càrrega emotiva del lloc com a fil conductor
d'un projecte museogràfic que permetrà explicar l’entorn de
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Dalí i, a través d'exposicions temporals, recuperar les
personalitats i els fets històrics i culturals que van
conformar la Figueres moderna, alhora que serà una plataforma
de relació entre la obra i les actituds artístiques
dalinianes i la creació artística contemporània. El Pla
d’actuació ha de crear nexes d’unió entre la potencialitat de
la ciutat de Figueres, permetrà ampliar les funcions de
difusió del seu patrimoni i de la comarca. La Casa Natal està
previst que quan estigui en funcionament generarà una sèrie
de línies d’actuació pròpies basades en: - Producció
d’exposicions temporals. - Recursos educatius. - Línia de
publicacions. - Programa d’activitats. - Creació d’un Consell
Assessor format per especialistes que vetllin pel contingut
dels programes. Relació amb projectes afins a nivell
internacional
per
poder
establir
vincles
amb
altres
institucions i projectes similars que permetin crear línies
de collaboració. REFERENT A LA SOLLICITUD D'UNA SUBVENCIÓ
PER AL PROJECTE DE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE FIGUERES EN EL MARC DEL FEDER DE
CATALUNYA 2014-2020 EIXOS 4 I 6. L’Ajuntament de Figueres ha
encarregat la redacció de l’Avantprojecte de Millora de
l’Eficiència Energètica de l’Enllumenat Públic de Figueres a
l’empresa Miatec Innova SL. Aquest document conté una
diagnosi de la situació actual de l’enllumenat públic de la
ciutat i defineix l’estratègia i les actuacions necessàries
per a situar l’enllumenat públic de Figueres en condicions
òptimes en relació al compliment de la normativa sectorial,
especialment el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, el
RD 1890/2008 Reglament d’Eficiència Energètica per
a
Installacions
d’Enllumenat
Exterior,
la
Llei
6/2001
d’ordenació ambiental de l’enllumenat, la llei 3/2015 que
estableix el cessament del funcionament de les làmpades de
vapor de mercuri i el Decret 190/2015 de desenvolupament de
l’ordenament de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn. Aquest avantprojecte proposa actuar en les següents
línies: Línia 3.1 - La substitució de les lluminàries
obsoletes i dels punts de llum amb làmpada de vapor de
mercuri per noves lluminàries de tipus LED. Línia 3.2L’adequació de les potències per ajustar els nivells dels
carrers. Línia 3.3- La incorporació d’equips de regulació
autònoma en els punts que no tenen cap mena de regulació i
sobre els que no estava previst actuar-hi. Línia 4 Installació d’un sistema de telegestió a tots els quadres de
l’enllumenat. Concretament el seu desglossat és:
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Segons l’Avantprojecte els estalvis que s’assoliran amb la
seva execució són els següents:

El termini d’execució del conjunt d’aquestes actuacions es
fixa en 9 mesos. El pressupost i els estalvis generats són
els següents:
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Posant en relació l’import de la inversió i l’estalvi anual
generat, el retorn de la inversió s’ha fixat en 8,4 anys. El
finançament d’aquesta operació tenint en consideració les
característiques de la línia de subvenció del FEDER 2014-2020
és el següent:

OPERACIÓ
Millora de
l'eficiència
de
l'enllumenat
públic de
Figueres

IMPORT SENSE
IVA

1.763.760,67

IVA

370.389,74

IMPORT AMB IVA

2.134.150,41

50% SOBRE
TOTAL EXECUCIÓ
SENSE IVA.
IMPORT A
DEMANAR A LA
GENERALITAT

881.880,34

50% + IVA
IMPORT A
CÀRREC DE
L'AJUNTAMENT

1.252.270,08

D’altra banda, i en compliment dels requisits de la
convocatòria, el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Figueres en data 9 de juny de 2016 ha
redactat una memòria tècnica de la sollicitud que recull les
principals
dades
de
l’Avantprojecte
de
Millora
de
l’Eficiència Energètica de l’Enllumenat Públic de Figueres.
El principal impacte d’aquesta operació és la reducció del
consum energètic de l’enllumenat públic de Figueres. Aquest
estalvi s’ha establert en 1.043.133,81 KWh/ any el que suposa
un estalvi econòmic per a l’administració local de 206.191,8
€ anuals. Aquest estalvi energètic té una connotació
ambiental directa ja que suposarà una reducció d’emissions de
CO2 a l’atmosfera de 462,11 tones anuals. Per tot l’anterior
aquesta Alcaldia Presidència RESOL: 1) Sollicitar una
subvenció d'1.037.817,34 al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya en el marc de l'ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març,
per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar
operacions
de
les
entitats
locals
susceptibles
de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria. 2) Aprovar la
Memòria del Projecte de rehabilitació de la Casa Natal de
Salvador Dalí per a la sollicitud de subvenció al
Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya en el marc de
l'ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les
bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats
locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre la
convocatòria. 3) Aprovar el document titulat l’Avantprojecte
de Millora de l’Eficiència Energètica de l’Enllumenat Públic
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de Figueres, redactat per Miatec Innova SL en data juny de
2016. 4) Aprovar la Memòria tècnica de l’operació Millora de
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Figueres en
el marc de la convocatòria del Feder de Catalunya 2014-2016
Eixos prioritaris 4 i 6, redactada pel Servei de Medi Ambient
i Sostenibilitat en data 9 de juny de 2016. 5) Aprovar
concórrer a la convocatòria del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya en el marc de l'ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març,
per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar
operacions
de
les
entitats
locals
susceptibles
de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria amb el projecte
de Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
de Figueres i sollicitar una subvenció de 881.880,34 €. 6)
Realitzar un Certificat, de l'òrgan competent de l'entitat
local beneficiària, d'aprovació de la documentació i de
presentació de la sollicitud a la convocatòria. 7) Sotmetre
aquest acord a ratificació del Ple Municipal."
----5. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per
assabentat del decret de l'Alcaldia de 16 de juny de 2016 pel
qual es va designar Narcís Torrent Cusí perquè representi i
defensi els interessos de l'Ajuntament en el recurs
contenciós administratiu abreujat 36/2016. El senyor Masquef
Creus en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent:
"El jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona
comunica a l´Ajuntament de Figueres, per notificació
enregistrada d´entrada amb el nº 6743 de data 1 d´abril de
2016, el Decret Judicial de data 21 de març de 2016 , que
admet a tràmit la demanda presentada per la Sra. Anna Capella
Molas, dins el procediment abreujat núm. 36/2016, interposada
pel lletrat Sr. Lluis Pau Gratacós contra l’acord de data
12/11/2014 adoptat pel Consell Plenari del Consorci del Museu
de l’Empordà, que aprova el cessament de la recurrent per a
ocupar la plaça de directora del Museu de l’Empordà, contra
l’acord de data 26/01/2015 del mateix Consell pel qual es
desestima la reclamació prèvia interposada per la recurrent
contra l’acord inicialment esmentat, acord de 12/01/2015 de
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres que
desestima la reclamació prèvia interposada per la recurrent
en data 10/12/2015, i acord de 03/02/2015 de l’Ajuntament de
Figueres pel qual es va aprovar definitivament la dissolució
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del Consorci i la subrogació en els contractes laborals
subscrits pel Consorci amb els seus treballadors. Fonaments
de dret: -Articles 48.3, 48.4 i 49.1 de la llei reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, i als articles
551.3 i 544.2 de la llei Orgànica del Poder Judicial. -Art.
21.1.k de la Llei 7/1985, de 21 d’abril, reguladora de les
bases de règim local: "L'exercici de les accions judicials i
administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries
de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en
un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la
competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al
mateix en la primera sessió que celebri per a la seva
ratificació". Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
1.-Designar Narcís Torrent Cufí, llicenciat en dret, tècnic
en administració general d’aquest Ajuntament en règim de
funcionari, amb DNI número 77.999.822-Z, perquè representi i
defensi els interessos de l’Ajuntament de Figueres en aquest
recurs contenciós administratiu abreujat 36/2016 que es
desenvolupa en seu del Jutjat contenciós administratiu núm.3
de Girona. 2.- Donar compte al Ple en la primera sessió que
celebri."
----6. Pressupostos: S'aprova inicialment un expedient de
crèdit extraordinari per transferència de crèdit entre
partides pressupostàries. El senyor Masquef Creus 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 crèdit extraordinari que afectin diferents
capítols serà competència del Ple. Atès que s’ha de dotar de
consignació pressupostària suficient per atendre les despeses
necessàries pel normal funcionament dels serveis municipals
per transferència de crèdit entre partides pressupostàries es
proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels acords següents:
1. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari
per transferència de crèdit entre partides pressupostàries,
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:
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16.303.17000.48000
16.202.32300.45300
BAIXES PARTIDES:
16.303.17210.22699
16.202.32300.75300

PREMIS CONCURS FOTOGRÀFIC
FERRAN POU DE METEOROLOGIA
TRANSF. MILLORES CENTRES ESCOLARS

1.310,00 €
30.000,00 €

FUNCIONAMENT MEDI AMBIENT I
QUALITAT AMBIENTAL
TRANSF. MILLORES CENTRES ESCOLARS

1.310,00 €
30.000,00 €

2.
Exposar
al
públic
l'expedient
de
modificacions
pressupostàries de conformitat amb el que preveu l'article
177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 3. Facultar
l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l'execució dels acords anteriors."
----7. Ajuntament: S'acorda adherir-se a l'Acord marc del
servei d'assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya. El senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
"1.- Per
resolució de la Presidència del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (CCDL) del dia 20 de maig de
2015 es va acordar l’inici d’expedient de servei de pòlisses
d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, amb la
denominació d'expedient 2015.04, de les quals serà prenedor
el Consorci Català de Desenvolupament Local i coprenedores
aquelles administracions i/o organismes públics, sòcies del
Consorci
Català
pel
Desenvolupament
Local
que
s'hi
adhereixin. 2.- En el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de data 21 d’agost del 2015, i el Butlletí oficial
de la Província del dia 13 d’agost del 2015, es va fer públic
l’anunci pel qual es licitava l’esmentat contracte. 3.- En
data de 29 d’octubre de 2015 es va reunir la mesa de
contractació, la qual va valorar les proposicions de les
mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar
la corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord
d’adjudicació, segons els següents lots: - Lot 1. Danys a
edificacions i installacions a favor de la Mercantil:
Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. - Lot 2.
Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y
Reaseguros. - Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil
Zurich Insurance PLC, Sucursal en España. - Lot 5.
Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil
Zurich Insurance PLC, Sucursal en España. Lot 6.
Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de
l’Administració, a favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas,
S.A. de Seguros y Reaseguros. - Lot 7. Defensa Jurídica i
reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal
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en España. 4.- La Comissió Executiva de data 30 de Novembre
de 2015 va acordar adjudicar els lots a les empreses
asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada
al punt anterior. 5.- La contractació d’assegurances privades
per part de les administracions públiques és objecte de
contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret
Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre per qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta
de normativa de contractació. 6.- Que d’acord amb la
contractació
realitzada
pel
Consorci
Català
de
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i
terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14
de Novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del sector públic i la resta de normativa de
contractació. 7.- El Comitè Executiu del Consorci Català pel
Desenvolupament Local, en sessió de 21 d’Abril de 2015 va
decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació
del Servei de distribució i mediació de les assegurances, i
la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de
Catalunya. 8.- Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va
publicar anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió
Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, en dos diaris de
difusió nacional i en el Perfil de contractant de l’òrgan de
contractació d’aquest Consorci, a fi que els interessants
pogueren presentar les seves proposicions. 9.- En data 27 de
Setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes. 10.Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de
juliol de 2015, la Mesa de contractació, va aprovar la
proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Ferrer & Ojeda
Asociados, Correduría de Seguros, i va traslladar la
corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord
d’adjudicació. 11.- La Comissió Executiva de data 14 de
juliol de 2015 va acordar adjudicar a l’empresa Ferrer &
Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, l’Acord marc del
servei
d’assessorament
i
mediació
d’assegurances
amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, en els termes
que s’hi relacionen la contractació i prestació del Servei de
distribució i mediació de l’Assegurança de responsabilitat
civil, i la mediació i assessorament als Municipis i ens
locals de Catalunya a la mercantil Ferrer&Ojeda Correduría de
Seguros, S.L. 12.- Que d’acord amb la contractació realitzada
pel Consorci Català de Desenvolupament Local, s’han complert
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tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret
legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la
resta de normativa de contractació. Per tot això, aquesta
Comissió
Informativa
General
proposa
que
el
Ple
de
l’Ajuntament de Figueres adopti els següents acords: 1r.Adherir-se a l’Acord marc del servei d’assegurances amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04)
i contracte les Pòlisses que a continuació s’indiquen,
essent-ne el mediador
la mercantil Ferrer&Ojeda Correduría
de Seguros, S.L. Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i
personal al servei de l’Administració, a favor de la
mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros,
per un capital assegurat de 2.000.000,00 euros per sinistre i
any. 2n.- Establir com a període de vigència de l’assegurança
de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2016, per un import de
prima anual de 10.150,00 euros, que d’acord amb el període
restant corresponent a l’any 2016 serà de 5.075,00 euros, amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
16103.92000.16205
Assegurança collectiva. Tot això, sense perjudici de la
posterior pròrroga anual a l’adhesió a aquesta pòlissa o a
aquella altra que la substitueixi d’acord amb les condicions
d’adhesió licitades pel Consorci Català pel Desenvolupament
Local. 3r.- Notificar aquest acord al Consorci Català pel
Desenvolupament Local (C/ València 231, 6º, 08007, Barcelona)
i a Ferrer&Ojeda (C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona).
4t.- Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer
tants actes i gestions com calguin per dur a terme aquest
acord adoptat."
----8. Aportacions i subvencions: Se sollicita a la
Diputació de Girona prendre part en la convocatòria de
subvencions per a actuacions urgents dels ajuntaments
d'adaptació
a
la
seguretat,
l'habitabilitat
o
la
funcionalitat
dels
equipaments
esportius.
El
senyor
Barrenechea Montero procedeix a la lectura del dictamen
següent:
"El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 19
d’abril de 2016, va aprovar inicialment la convocatòria de
subvencions per a actuacions urgents dels ajuntaments
d’adaptació
a
la
seguretat,
l’habitabilitat
o
la
funcionalitat dels equipaments esportius existents a la
província de Girona, d’acord amb les bases aprovades pel Ple
en la mateixa sessió i publicades al BOP núm. 80 de 27
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d’abril de 2016. A l’expedient consta informe del Cap del
Servei d’Esports en què exposa que l’Ajuntament de Figueres
té previst fer una actuació de millores a les pistes
poliesportives del collegi Joaquim Cusí, entre les quals es
realitzarà la substitució del paviment i de l’equip esportiu,
i per això es considera convenient sollicitar prendre part
en la convocatòria abans esmentada. En base als antecedents
exposats; la Comissió Informativa General proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels acords següents: 1r.-Sollicitar
a la Diputació de Girona prendre part en la convocatòria de
subvencions per a actuacions urgents dels ajuntaments
d’adaptació
a
la
seguretat,
l’habitabilitat
o
la
funcionalitat dels equipaments esportius existents a la
província de Girona, d’acord amb les bases publicades al BOP
núm. 80 de 27 d’abril de 2016, i concretament per l’actuació
de substitució del paviment i de l’equipament esportiu de les
pistes poliesportives del collegi Joaquim Cusí de Figueres.
2n.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi
tants actes i gestions com calguin per a l’execució de
l'acord anterior." Prossegueix amb l'ús de la paraula el
senyor Barrenechea Montero que diu que como dice el enunciado
se ha solicitado a la Diputación de Girona tomar parte en la
convocatoria de subvenciones para este año 2016 para
sustituir el pavimento del equipamiento deportivo del colegio
Joaquim Cusí y que el importe solicitado asciende a 12.000
euros.
Seguidament,
intervé
la
Presidència
que
diu
que
concorren a les subvencions en la línia oberta per la
Diputació de Girona amb la finalitat de la propera
construcció d'una pista coberta al pati de l'escola Joaquim
Cusí que permetrà ampliar una mica el que són els equipaments
esportius de la ciutat i que són totalment deficitaris.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----9. Aportacions i subvencions: Se sollicita a l'Institut
Català de la Dona prendre part en la convocatòria de
subvencions
per
finançar
les
despeses
derivades
de
l'elaboració, la implementació i el desenvolupament de
polítiques de dones. La senyora Pujol Matas procedeix a la
lectura del dictamen següent:
"El Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, per mitjà de l'Institut Català de les Dones (ICD),
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responsable de l'elaboració i implementació de les polítiques
de dones, ha aprovat amb data 18 de maig de 2016 la
convocatòria
per a la concessió de subvencions als ens
locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració,
la implementació i el desenvolupament de polítiques de dones
(DOGC núm. 7124 de 20 de maig de 2016). Les bases per a la
concessió d’aquests ajuts es varen aprovar en data 12 de maig
de 2016 (DOGC núm. 7122 de 18 de maig de 2016). A l'expedient
consta l'informe de la coordinadora del Servei d'Informació i
Atenció a les Dones (SIAD) amb el vist i plau del cap del
Servei de Benestar Social en el que s'informa que
l'Ajuntament de Figueres es troba en ple procés de renovació
del Pla d'igualtat municipal (2013-2015) i per la qual cosa
es considera oportú prendre part de la convocatòria abans
esmenta de l'ICD per finançar part de les despeses derivades
de la renovació del Pla d'igualtat municipal.
En base als
antecedents exposats, la Comissió Informativa General proposa
al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents: 1r.
Sollicitar a l'ICD prendre part en la convocatòria de
subvencions als ens locals per finançar les despeses
derivades
de
l'elaboració,
la
implementació
i
el
desenvolupament de polítiques de dones, d'acord amb les bases
publicades al DOGC núm. 7122 de 18 de maig de 2016 i
concretament per finançar part de les despeses derivades de
la renovació del Pla d'igualtat municipal. 4t. Facultar a
l'Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l’execució de l'acord anterior."
Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que
está totalmente de acuerdo en participar en esta convocatoria
de subvenciones y poder seguir trabajando en el Plan de
Igualdad; que es un Plan de Igualdad en el que considera que
el grupo de Ciutadans ha hecho bastantes aportaciones que
espera que sean tenidas en cuenta en su mayoría; que a parte
del tema de subvenciones también consideran que para
ejercicios posteriores deberían replantearse la cantidad de
dinero que está destinada en la partida de la regidoría de la
dona; que creen que en los próximos años deberían ampliar esa
partida porque con la dotación actual la regidoría queda un
poco coja y que lo que les gustaría es que, ya que se supone
que dentro de poco se empezará a trabajar en el presupuesto
del año que viene, se tenga en cuenta que se debería aumentar
la partida para poder crear auténticas políticas de mujeres
en la ciudad.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
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el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----10. Mercats: S'aprova inicialment el Reglament mercats
municipals de venda no sedentària a la ciutat de Figueres
2016. El senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del
dictamen següent:
"La transposició de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior
ha tingut com a conseqüència la modificació, entre d’altres,
de diverses disposicions d’àmbit estatal, i autonòmic,
relatives
a
l’ordenació
del
comerç
interior
i
més
concretament a les condicions per a exercir la venda no
sedentària. Mitjançant la Llei 1/2010, d’1 de març, per la
qual es reforma la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació
de comerç minorista, es va adaptar el marc normatiu estatal
en matèria de venda no sedentària a la Directiva de serveis
en el mercat interior. D’altra banda, la Llei 27/2013, de 27
de
desembre,
de
racionalització
i
sostenibilitat
de
l’Administració local, que modifica la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, determina
que el comerç ambulant forma part de les competències pròpies
que correspon exercir als municipis dins del marc normatiu
establert per la legislació estatal i les comunitats
autònomes. En l’àmbit català, el Decret Legislatiu 3/2010, de
5 d’octubre, adequa les normes amb rang de llei a la
Directiva de Serveis. Aquest Decret Legislatiu modifica els
articles 10,12 14 i 18 relatius a la venda no sedentària del
Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior
i introdueix una disposició transitòria per a l’aplicació del
nou contingut donat a l’article 10, respecte a les
autoritzacions municipals. En data 13 de març de 2010 es va
publicar el Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual
es regula l’exercici de la venda ambulant, o no sedentària,
com a norma reglamentària que desenvolupa el capítol IV del
títol III de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del
comerç minorista, autodeclarada com a bàsica per invocació de
l’article 149.1.13 de la CE. Aquest reglament estatal entra a
regular amb detall la venda no sedentària en diferents
tipologies -com activitat comercial organitzada en mercats
ocasionals
o
periòdics,
com
activitat
comercial
individualitzada en la via pública o com venda ambulant en
vehicles tenda-, per la qual cosa fou recorregut pel Govern
de
la
Generalitat
de
Catalunya
davant
del
Tribunal
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Constitucional per invasió de competències, el qual, en la
Sentència 143/2012, de 2 de juliol de 2012 (BOE núm. 181, de
30.6.12), va declarar que vulnera les competències que té
Catalunya en aquesta matèria, especificant que la regulació
de la venda no sedentària no té incidència directa i
significativa en l’activitat econòmica general, i per tant no
considera admissible la invocació de l’article 149.1.13, de
la CE. A partir d’aquesta situació, es fa necessari
desenvolupar reglamentàriament el marc normatiu català, per
tal de delimitar els aspectes que configuren l’exercici
d’aquesta activitat econòmica sotmesa al règim d’autorització
prèvia, tot establint les bases i els criteris comuns en què
s’han de basar les diferents ordenances que els ajuntaments
aproven en exercici de les seves competències. Per aquesta
raó, recentment s’aprova el Decret 162/2015 de 14 de juliol,
de venda no sedentària en mercats de marxants. En data
10/03/2014 per decret d'alcaldia presidència, i atès el que
disposa l'article 62 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel
que s’aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, es va crear la comissió d'estudi encarregada de
redactar el text de l’avantprojecte de modificació del
reglament del règim interior de mercats de la via publica de
Figueres. En data 2 de juny de 2016 es va reunir la comissió
d'estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte
de modificació del reglament del règim interior de mercats de
la via publica de Figueres, segons consta a l’acta de la
reunió dóna per vàlid el document adjunt (annex 1) denominat
"REGLAMENT MERCATS MUNICIPALS DE VENDA NO SEDENTÀRIA A LA
CIUTAT DE FIGUERES 2016". L’aprovació d’aquest reglament
neix, doncs, de la necessitat de disposar d’uns criteris
comuns que confereixin uns nivells mínims de seguretat
jurídica en l’àmbit de la regulació dels diferents aspectes
de la venda no sedentària, concretament en mercats de
marxants, tant per a les administracions locals a l’hora de
redactar i aprovar les seves disposicions, com per als
comerciants i les seves organitzacions a l’hora de disposar
d’uns paràmetres adequats en els quals poder basar les seves
expectatives econòmiques. D’acord amb el que estableix el
Decret 162/2015 de 14 de juliol, principalment en el que
s’estableix en la seva disposició transitòria, i en virtut de
la potestat reglamentària que les lleis atorguen als
municipis, en el termini màxim d’un any a comptar des de la
publicació del citat Decret, aquests han d’adaptar el
contingut de les seves ordenances als termes que estableix el
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mencionat Decret 162/2015. Atès l’article 25.2.i) de la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,
estableix que el municipi exercirà com a competència pròpia,
en els termes establerts per la legislació de l’Estat i de
les Comunitats Autònomes, en matèria de mercats. Per aquesta
raó, aquest Ajuntament, i en virtut de la potestat
reglamentària que li ha estat conferida, adapta el contingut
de la seva normativa en relació a la venda no sedentària
exercida en mercats al contingut del Decret 162/2015. En base
als antecedents exposats, la Comissió Informativa General
proposa al Ple, que adopti els acords següents: 1. Aprovar
inicialment el Reglament Mercats Municipals de Venda No
Sedentària a la ciutat de Figueres 2016, el text del qual és
el que consta en document annex 1. 2. Procedir a les
comunicacions i publicacions escaients, sotmetre l'expedient
a informació pública i audiència als interessats durant el
termini de trenta dies hàbils comptats a partir del dia
següent al de la publicació del seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província, per a la presentació de
reclamacions i suggeriments, igualment se publicarà en el
tauler d’anuncis de la corporació i s’anunciarà en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del
Butlletí Oficial de la Província
en que s’hagi
publicat
íntegrament el text. 3. Entendre aprovat definitivament el
Reglament Mercats Municipals de Venda No Sedentària a la
ciutat de Figueres 2016 sense necessitat de prendre un acord
exprés en tal sentit, en el supòsit que no es presentin
reclamacions ni suggeriments durant el termini d'informació
pública i audiència de l'expedient. 5. En cas que es
presentin Reclamacions o Suggeriments, seran resolts pel Ple,
el qual haurà de pronunciar-se així mateix sobre l'aprovació
definitiva. 6. Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè
realitzi els actes i gestions que calguin perquè s’executin
els acords anteriors." Prossegueix amb l'ús de la paraula el
senyor Masquef Creus que diu que una cosa és el Reglament de
Mercats que dóna seguretat jurídica, renova l'aprovat de
l'any 2008 i ve a donar compliment d'aquest decret de la
Generalitat de Catalunya i que un tema molt diferent és el
que estan discutint és el de la ubicació definitiva del
mercat arrel de les obres que es duran a terme a la Plaça del
Sol.
Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que
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ellos también darán apoyo porque consideran que esto es una
aprobación inicial; que después según como se resuelvan las
posibles alegaciones decidirán si dan apoyo definitivo o no,
pero que, de momento, prefieren dar su apoyo y que esto siga
su curso.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----11. Cultura: Es ratifica la modificació dels Estatuts del
Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals. El senyor
Martínez Puig procedeix a la lectura del dictamen següent el
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
"En data 20 d'abril de 2016 i amb registre general
d'entrada
número
8466
el
Consorci
Transversal
Xarxa
d'Activitats Culturals notifica a l'Ajuntament de Figueres
l'aprovació per part del seu Consell Directiu, en sessió de 4
de març de 2016, de la modificació dels seus estatuts i
sollicita que, com a membre de l'ens ratifiqui aquesta
modificació. Les modificacions introduïdes en els estatuts
fan referència, en primer lloc, a la necessitat establerta a
la LRSAL de determinar l'Administració Pública on queda
adscrit el Consorci (art. 1.4 dels estatuts) així com el seu
règim orgànic, econòmic i financer d'acord amb la disposició
addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions públiques i del
procediment administratiu comú, introduïda per la LRSAL.
També en la modificació s'ha regulat el règim de separació
dels membres del consorci administratiu i els supòsits en els
quals aquest fet doni lloc a la seva dissolució, d'acord amb
allò establert a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa. Són d’aplicació la disposició vintena de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre,
de
racionalització
i
sostenibilitat
de
l'Administració Local, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa pel que fa a la modificació dels estatuts del
consorci. Respecte al procediment d’aprovació i ratificació
de la modificació dels estatus d'un consorci és d'aplicació
l'article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
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locals (ROAS). Específicament en relació al procediment de
ratificació d'una modificació estatutària l'article 313.2 del
ROAS indica que l'acord dels ens locals per crear, adherirse, modificar, separar-se o dissoldre els consorcis, com
també per aprovar i modificar els estatuts, s'ha d'adoptar
amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la
corporació i que la competència per a la ratificació de la
modificació dels estatuts correspon al ple municipal. En base
als antecedents exposats; la Comissió Informativa General
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords
següents: 1r. Ratificar la modificació dels Estatuts del
Consorci
Transversal
Xarxa
d'Activitats
Culturals
de
conformitat amb el document que s’annexa en aquest acord. 2n.
Notificar el present acord al Consorci Transversal Xarxa
d'Activitats
Culturals.
3r.
Facultar
a
l'alcaldessa
presidenta la realització de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució de l'acord anterior."
----12. Vies públiques: S'aprova una segona pròrroga per un
període de 3 anys de la llicència d’ús privatiu de porcions
de via pública per a la installació de contenidors de
residus sòlids de petit format. El senyor Felip Gayolà
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA
d’aprovar per unanimitat:
"Per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de
setembre de 2008, per delegació del Ple Municipal, es va
adjudicar a l’empresa Blipvert, S.A. l’atorgament d’una
llicència d’ús privatiu de porcions de via pública per a la
installació de contenidors de residus sòlids de petit
format. La clàusula 2 del plec de clàusules administratives
particulars determina que la vigència de l’autorització és de
5 anys a comptar de la data en què es notifiqui
l’autorització i que el termini es pot prorrogar per mutu
acord de les parts per terminis de 3 anys i fins a un màxim
de 15 a comptar de la data inicial. Vist que el termini
inicial de vigència de l’autorització és de 5 anys a comptar
del dia 15 de setembre de 2008. Vist que el Ple de
l’Ajuntament en la sessió de data 3 de setembre de 2013 va
aprovar, entre d’altres coses, la primera pròrroga de
l’autorització de la llicència pel termini de 3 anys a
comptar des del dia 15 de setembre de 2013 i finalitzant
aquesta per tant, el dia 14 de setembre de 2016. Vist
l’informe del Cap de Medi Ambient i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Figueres de data 16 de juny de 2016 en què es
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proposa prorrogar l’atorgament de la llicència d’ús privatiu
de porcions de via pública per a la installació de
contenidors de residus sòlids de petit format per un termini
de 3 anys més, la Comissió Informativa General proposa al Ple
de l’Ajuntament de Figueres l’adopció dels següents acords:
1er.- Aprovar una segona pròrroga per un període de 3 anys,
iniciant-se el dia 15 de setembre de 2016 i finalitzant el
dia 14 de setembre de 2019. 2on.- Autoritzar l'Alcaldia
Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que
calguin per a l'execució dels acords anteriors."
----13: Patrimoni municipal: S'autoritza l’entitat Montessori
Empordà SL perquè arrendi a l’entitat Montessori Palau SA la
gestió del centre d’ensenyament d’educació privada i dels
seus serveis complementaris. La Presidència procedeix a la
lectura del dictamen següent:
"Mitjançant acord del Ple Municipal de 13 de gener de
2012, es va acordar adjudicar la concessió demanial de l’ús
privatiu d’una parcella municipal situada a Vilatenim sud
(carretera C-260) per a la construcció i explotació d’un
centre d’ensenyament de titularitat privada a l’entitat
Montessori Empordà SL. Aquesta entitat, representada pel
senyor Amadeu Miquel Mallart, mitjançant els escrits
registrats d’entrada el dia 9 de gener de 2012 amb el número
380 i el 9 de març de 2012 amb el número 4888 sollicita
autorització per poder arrendar per un termini de quinze anys
a l’entitat Societat Montessori Gestió SL les installacions
que es construiran a la finca objecte de la concessió de tal
forma que aquesta gestioni l’activitat educativa a que
aquelles estan afectades. Mitjançant acord del Ple Municipal
d’1 de juny de 2012 es va acordar autoritzar l’entitat
Montessori Empordà, SL perquè arrendi a l’entitat Societat
Montessori Gestió, SL per un termini de quinze anys les
installacions que es construiran en la finca objecte de la
concessió
de
tal
forma
que
aquesta
última
gestioni
l’activitat educativa a que aquelles estan afectades. Aquesta
autorització no alterarà les relacions que es deriven de la
concessió que es mantindran únicament i exclusivament entre
l’Ajuntament i l’entitat Montessori Empordà, SL. Mitjançant
l’escrit registrat en data 2 de maig de 2016 amb el número
9433, Amadeu Miquel Ballart, en representació de la societat
Montessori Empordà, SL exposa “que l’entitat Montessori Palau
SA que en l’actualitat i des de 1967 gestiona el centre
educatiu d’idèntic nom a la ciutat de Girona, està
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interessada a fer-se càrrec de la gestió del centre educatiu
objecte de la concessió esmentada. Es per aquest motiu que
Montessori Empordà SL està interessada en que aquest
Ajuntament
deixi
sense
efecte
l’anterior
autorització
atorgada en data 1 de juny de 2012 a favor de Montessori
Gestió, SL a fi de poder cedir la gestió del centre
d’ensenyament, de titularitat privada, a favor de l’entitat
Montessori Palau, SA per tal que sigui aquesta societat qui
gestioni a partir d’aquest moment l’activitat educativa del
centre d’ensenyament”. Montessori Gestió, SL sollicita en
aquesta instància: “1. Deixar sense efecte l’autorització
atorgada pel Ple de l’Ajuntament de Figueres en data 1 de
juny de 2012 a favor de Montessori Gestió, SL. 2. Autoritzar
a Montessori Empordà, SL a cedir la gestió del centre
d’ensenyament, d’educació privada, i dels seus serveis
complementaris a favor de l’entitat Montessori Palau, SA, la
qual passarà a ser l’explotadora del centre”.
Mitjançant
acord de l’Alcaldia Presidència de data 10 de maig de 2016
es va acordar: <1er.- Requerir el concessionari Montessori
Empordà, S.L. a fi que en el termini de deu dies hàbils a
comptar del dia següent al de la notificació del present
acord
presenti
la
documentació
següent
acompanyada
d’instància: 1. Document signat pel representant legal de
Montessori Gestió, S.L. manifestant la seva conformitat amb
l’autorització sollicitada o renunciant als seus drets com a
arrendatària i gestora de l’activitat educativa. 2. Document
de formalització de negoci jurídic entre la concessionària i
Montessori Palau, S.A. 3. Els següents documents de l’empresa
Montessori Palau, S.A.:
a) Escriptures socials. b) Alta a
l’impost sobre activitats econòmiques i darrer rebut. c)
Certificat de no tenir deutes de naturalesa tributària amb
l’Estat. d) Certificat d’estar al corrent de compliment de
deures amb la Seguretat Social. Pel que fa a la inexistència
de deutes tributaris amb l’Ajuntament de Figueres, el
certificat s’expedirà d’ofici pel propi Ajuntament
i
s’incorporarà a l’expedient. Mitjançant escrit registrat el
23 de maig de 2016 i número 11293 Montessori Empordà SL va
presentar la documentació requerida si bé per acord de
l’Alcaldia presidència de data 3 de juny de 2016 es va
requerir a Montessori Empordà SL i a Montessori Gestió SL a
fi que en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir
del dia següent hàbil al de la notificació d’aquest decret
presentin
acompanyada
d’una
instància
“a)Certificat
acreditatiu de no tenir deutes de naturalesa tributària amb
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l’Estat. b) Certificat d’estar al corrent del compliment de
les obligacions amb la Seguretat Social. c) Certificat
acreditatiu de no tenir deutes de cap tipus amb l’Ajuntament
de Figueres. Mitjançant escrit registrat el 14 de juny de
2016 i número 13034, el Sr. Amadeu Miquel Ballart en
representació de la societat Montessori Empordà, SL presenta
en temps i forma tota la documentació requerida. Vist allò
que disposa la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni
de les Administracions Públiques, el Reglament de Patrimoni
dels ens locals que va ser aprovat pel Decret de la
Generalitat de Catalunya 336/1988, de 17 d’octubre, el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que va ser
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, el plec de clàusules que regeix la concessió i la
resta de normativa vigent, la Comissió Informativa General
proposa al Ple de l’Ajuntament de Figueres l’adopció dels
següents acords: 1. Deixar sense efecte l’acord del Ple
Municipal de 1 de juny de 2012 pel qual es va acordar
autoritzar a l’entitat Montessori Empordà, SL perquè arrendi
a l’entitat Societat Montessori Gestió, SL per un termini de
quinze anys les installacions que es construiran en la finca
objecte de la concessió de tal forma que aquesta última
gestioni
l’activitat
educativa
a
que
aquelles
estan
afectades. 2. Autoritzar a l’entitat Montessori Empordà, SL
perquè arrendi a l’entitat Societat Montessori Palau, S.A per
un termini de quinze anys la gestió del centre d’ensenyament
d’educació privada, i dels seus serveis complementaris,
passant a ser Montessori Palau, S.A. l’explotadora del
centre. 3. Determinar que l’autorització a que es refereix el
punt anterior no alterarà les relacions que es deriven de la
concessió que es mantindran única i exclusivament entre
l’Ajuntament
i
l’entitat
Montessori
Empordà,
SL.
4.
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 Sànchez Dipp que diu que
sobre aquesta qüestió i fent un cop d'ull al passat, quan el
plenari de l'Ajuntament va decidir cedir aquests terrenys
públics a una empresa privada amb la voluntat de fer una
explotació privada en el marc de l'educació, des de la
Candidatura d'Unitat Popular, en el seu moment, s’hi van
mostrar contraris; que es van mostrar contraris a l'aprovació
inicial i a l'aprovació del Pla especial urbanístic que va
caldre fer per poder installar aquesta escola privada perquè
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no és el marc educatiu que la Candidatura d'Unitat Popular
desitja; que hi votaran en contra per coherència amb el seu
posicionament, però que volen recordar alguns dels motius
pels quals llavors i ara tornen a votar-hi en contra; que ara
és un simple canvi en la gestió, però que val la pena
recordar que en el seu moment l'Ajuntament de Figueres va
cedir uns espais públics que estaven determinats pel Pla
General com que s'hi havien d'ubicar equipaments públics; que
van considerar llavors i que consideren ara que és una greu
irresponsabilitat que un govern d'un ajuntament faci una
cessió de terrenys a una empresa privada perquè pogués
desenvolupar la seva activitat econòmica i privada; que
aquests terrenys havien de ser destinats a equipaments
públics i, per tant, per a tots i totes; que pensen que una
correcta planificació dels equipaments de la ciutat ha de
tenir en compte la situació socioeconòmica d'aquell moment,
però que també en aquest moment s'hauria de revisar i
assegurar l'accés als serveis bàsics per a tothom; que
consideren que el desenvolupament d'un centre educatiu de la
naturalesa del que es va implantar a la zona no respon a la
realitat social i econòmica de Figueres i que el que fa és
agreujar o en el menor dels casos perpetuar les diferències
socials que ja es viuen a la ciutat; que, a més a més, també
van ser crítics i ho continuen sent, que l'únic requisit que
es va posar en aquell moment va ser el pagament d'un cànon a
canvi d'una concessió quasi in eternum perquè és per una pila
d'anys i que, a més a més, consideraven que no respon a cap
lògica econòmica ni empresarial que els ingressos de la
hisenda pública depenguin de la gestió d'una empresa privada;
que la Candidatura d'Unitat Popular en aquell moment també va
considerar que hi havia una altra qüestió i que per això van
presentar allegacions a l'aprovació del Pla especial perquè
consideren que aquell sector no s'hauria d'haver desenvolupat
urbanísticament, ja que es troba en sòl de protecció
territorial segons el Pla director territorial de l'Empordà;
que és una zona potencialment inundable segons la cartografia
de l'INUNCAT; que es troba just a la vora del riu Manol; que
fa la funció d'únic connector ecològic en una de les zones
més urbanitzades de la comarca; que, per tots aquests motius,
hi van votar en contra en el seu moment; que això és un
simple recordatori del que ja van dir en aquell moment; que
hi van votar en contra i que continuen pensant que va ser un
encert; que ara poden mirar la perspectiva que aquella cessió
pública no responia a les necessitats de places d'alumnes que
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tenia la ciutat; que, a més a més, ha quedat comprovat quina
ha estat la gestió d'aquesta escola que fa que a dia d'avui
els mateixos propietaris i els mateixos inversors privats
vulguin que es gestioni per part del Montessori de Girona i
que, per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular hi vota en
contra.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Perpinyà
Fortunet que diu que en aquest punt, Esquerra Republicana de
Catalunya, tal com va fer a la Comissió Informativa, també hi
votarà en contra; que és veritat que no deixa de ser un canvi
d'arrendatari i un canvi d'explotació comercial i que, per
tant, aquí no hi tindrien res a veure, però que sí que hi
tenen a veure amb un deute històric amb el qual el seu partit
va participar en un plec de clàusules que hi havia
inicialment i que encara esperen que es compleixi; que és
veritat que aquestes clàusules inicials han anat variant; que
el desembre del 2010 es va rebaixar el cànon d'aquesta cessió
de la finca per destinar-la a la construcció d'un pavelló
esportiu; que el 2012 Esquerra Republicana va denunciar que
estaven fent unes obres sense llicència i que l'Ajuntament el
mes de març de 2012 va anunciar la construcció d'un
equipament públic d'interès; que és veritat que ara sembla
ser que aquesta ubicació no és ni per al pavelló i que no se
sap per a quin equipament públic, però que sí que és veritat
que hi una cessió d'una part d'aquesta finca que hauria de
ser per a equipaments públics o per a ús públic, però que
encara no s'ha fet; que el seu vot contrari no és pel canvi
de titularitat de l'empresa ni molt menys; que és veritat que
el model educatiu de les escoles privades segurament, ara
mateix, no supleix les mancances educatives de Figueres; que
és veritat que no haver complert aquestes clàusules tampoc
ajuda en la mancança que hi ha en equipaments públics i que,
per tant, Esquerra Republicana continua amb aquest vot
negatiu més que res per continuar defensant allò que sí que
els sembla just; que no tindrien res a dir a favor de la
implantació d'un centre educatiu que tingués la metodologia
Montessori; que fent història, Montessori neix a principis
del segle XX; que neix per defensar nens amb risc d'exclusió
social i que això no té res a veure amb el que s'estan
trobant ara amb l'escola que tenen.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que l'adjudicació d'aquesta concessió
d'un terreny municipal perquè es construís aquest centre
totalment privat respon a una voluntat del govern municipal
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d'aquell moment de diversificar l'oferta educativa de
Figueres; que no supleix, sinó que suma a l'oferta educativa
de Figueres; que és evident que no supleix la mancança de
places públiques, sinó que suma i atrau altre tipus d'alumnat
o que fa una opció diferent de la comarca de l'Alt Empordà;
que la voluntat és retenir a la comarca i a la ciutat de
Figueres, persones i alumnes que fan aquesta opció educativa
i que actualment s'estaven desplaçant a la ciutat de Girona;
que la construcció d'aquest centre privat és una opció que es
veu bona per al govern municipal d'aquell moment; que és clar
que el finançament del centre va ser amb fons privats; que
també és clar que la concessió s'atorga per un període de 50
anys a canvi d'un cànon que paga anualment el concessionari i
que sumarà dos milions d'euros en la seva totalitat; que no
és una concessió gratuïta, sinó que els 50 anys seran
compensats quant a utilització amb un cànon de dos milions
d'euros; que la diversificació de l'oferta educativa és el
motiu pel qual es concedeix aquest terreny municipal i es
considera adient la construcció d'aquest centre privat; que a
Figueres hi ha 14 centres d'educació infantil i primària, 11
de públics, 2 privats concertats, i 1, com és el Montessori,
totalment privat; que el govern veu bé l'assumpció de la
gestió per part del Montessori Palau perquè té un recorregut,
amb solvència i prestigi durant anys, en l'ensenyament en el
mètode Montessori; que veuen bé que vulgui agafar el centre
de Figueres i gestionar-lo en el seu futur; que en el moment
en què es concessiona aquest terreny inclou tot un àmbit que
posteriorment se segrega amb la voluntat que l'Ajuntament hi
faci un pavelló municipal, però que posteriorment es canvia a
terreny destinat a fer-hi un parc de bombers; que aquest
terreny està cedit actualment a la Conselleria d'Interior per
a la propera construcció del Parc de Bombers municipal; que
l'any 2012 es veia propera, però que ara no s'hi veu tant
atès que el projecte de reforma del Parc del Bombers actual
és més imminent i és pel que s'ha demanat llicència d'obres;
que espera que les obres comencin en la major brevetat
possible; que les condicions per part de la concessionària
s'han
complert;
que
la
destinació
d'aquest
terreny
d'equipaments que s'incloïa en l'àmbit de la concessió va ser
canviat pel propi Ajuntament d'un terreny d'equipaments
esportius a un terreny d'ubicació d'un futur Parc de Bombers;
que és el que l'altre dia va comentar a Comissió Informativa
sobre si cal valorar el manteniment de la destinació si és
que es trobés una utilitat municipal o una utilitat d'interès
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públic més necessària i que des del govern municipal es veu
molt bé aquest canvi de gestió i l'autorització del canvi de
gestió en favor de l'empresa Montessori Palau, amb tot el
respecte a les posiciones ideològiques sobre l'ensenyament
privat o els centres Montessori.
Seguidament, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els
catorze membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres,
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus,
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea
Montero, Galimany Granés, Olmedo Delestal, Borrego Torres,
Amelló Montiu i Pérez Márquez; i en contra els cinc membres
de l’Ajuntament següents: Perpinyà Fortunet, Giró Ribas,
Sànchez Dipp, Armengol Subirós i Vergés Moreno.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló
Montiu que diu que Ciutadans ha votado que sí porque
consideran que esto es un cambio de gestión y que no se
sienten corresponsables de los acuerdos a los que se llegaron
en su momento porque ni si quiera estaban en este
consistorio.
----14. Aportacions i subvencions: Se sollicita a la
Diputació de Girona prendre part en la convocatòria de
subvencions per l'any 2016 destinades a despeses de
funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal
curs 2015-2016. La senyora Galimany Granés procedeix a la
lectura del dictamen següent:
"La Diputació de Girona va iniciar l’any 2013 una línia
de subvencions per collaborar econòmicament amb els
ajuntaments en el finançament de serveis que tenen una
especial significació social i econòmica, i que en aquest cas
es concentra en l’atenció i educació als infants de 0-3 anys.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona va
aprovar la convocatòria, en la sessió Ordinària que va tenir
lloc el dia 7 de juny de 2016, de subvencions per despeses de
funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal
del curs 2015-2016. Vist l’informe de la coordinadora llars
d’infants en què exposa que el termini per presentar
sollicituds s’obre el dia 1 de juliol fins el 30 de setembre
de 2016 i la conveniència de tramitar les corresponents
sollicituds de subvenció. Vist que a Figueres tenim 4 llars
d’infants municipals, dues de gestió directa –Els Pins i Bon
Pastor- i dues de gestió indirecta, per concessió del servei,
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Xuclamel i Lilaina. Atès que independentment de la gestió,
l’Ajuntament de Figueres pot optar a l’ajut per les quatre
llars d’infants, perquè totes són llars d’infants municipals
que ofereixen un servei de titularitat pública. En base als
antecedents exposats; la Comissió Informativa General proposa
al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents: 1r.Sollicitar a la Diputació de Girona prendre part en la
convocatòria de subvencions per a l'any 2016 destinades a
despeses
de
funcionament
de
les
llars
d'infants
de
titularitat municipal curs 2015-2016. 2n.- Autoritzar a
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l’execució de l'acord anterior."
Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que
por supuesto que van a dar apoyo, pero que quieren incidir en
el punto en el que siempre inciden con las guarderías que es
que desde su punto de vista y el punto de vista de su
partido, las guarderías deberían ser gratuitas y estar
integradas dentro del sistema público de educación.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----15. Aportacions i subvencions: S'aproven les bases
reguladores que han de regir la convocatòria per al “Concurs
de música jove Joan Trayter-Plaça Estació”. La senyora
Galimany Granés procedeix a la lectura del dictamen següent
el qual s'ACORDA d'aprovar per unanimitat:
"La música és un dels camps de la cultura que més
interès desperta als joves. Dins l’àmbit de la creativitat
cultural, el Pla Local de Joventut reconeix aquest valor com
a prioritari i aquest programa com a fix en les línies
polítiques en matèria de joventut de l’Ajuntament. En els
darrers catorze anys s’ha estat realitzant amb èxit el
concurs de música jove que porta el nom de Joan Trayter, en
memòria del creador dels estudis Music lan. Es considera
adient aprovar unes bases reguladores per al “Concurs de
música jove Joan Trayter- Plaça Estació”. En l’expedient
consta un informe tècnic en el qual s’exposa la conveniència
d’aprovar aquestes bases. Les bases han estat redactades
seguint la legislació vigent en matèria de subvencions
públiques, així com tenint en compte el que preveuen les
bases d'execució del pressupost 2016.
En base als
antecedents exposats; la Comissió Informativa General proposa
al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents: 1r.
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Aprovar les bases reguladores que han de regir la
convocatòria per al “Concurs de música jove Joan TrayterPlaça Estació” que s’adjunten a l’expedient. 2n.- Aprovar el
pressupost del concurs per un import total de dos mil cinccents Euros (2.500,00 €) a la partida 16 204 33400 48000.
3r.- 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.
Parallelament, 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
allegacions i/o reclamacions durant el termini d'informació
pública, les bases quedaran aprovades definitivament. 4t.Facultar a l'alcaldessa presidenta la realització de tants
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors."
----16. Aportacions i subvencions: S'aprova un conveni amb la
Federació Aula de Teatre Eduard Bartolí per a la realització
d'activitats de formació i divulgació de les arts escèniques.
El senyor Martínez Puig procedeix a la lectura del dictamen
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
"El Ple de l’Ajuntament de Figueres del dia 1 de juny de
2012
va
aprovar
el
conveni
de
collaboració
entre
l’Ajuntament i la Federació Aula de Teatre Eduard Bartolí
(NIF G55111009) per a la realització d’activitats de formació
i divulgació de les arts escèniques a la ciutat de Figueres
en el marc de l’Aula Municipal de Teatre Eduard Bartolí.
Aquest conveni tenia una durada fins a 2015 i preveia la
concessió d’una subvenció directa de 25.000 euros anuals
durant els quatre anys de vigència del conveni. Des de la
regidoria de Cultura es considera oportú aprovar un nou
conveni amb l’entitat que reguli l’atorgament d’una subvenció
anual de 25.000 euros pel desenvolupament del programa
d’activitats de formació en arts escèniques a la ciutat de
Figueres que porta a terme l’Aula de Teatre. A més de la
concessió d’aquest ajut econòmic també es preveu la cessió
dels equipaments escènics de la ciutat, de propietat o gestió
municipal, per poder portar a terme les activitats formatives
a les quals fa referència el conveni. La despesa per aquest
any
2016
es
realitzarà
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària 16.201.33400.48003 “Aula Teatre ATEB”. En els
següents
exercicis
pressupostaris
caldrà
preveure
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l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre al
compromís plurianual de despesa que generarà l’aprovació del
conveni. En l’expedient consta un informe tècnic en el qual
s’exposa la conveniència d’aprovar aquest conveni. La Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en
el seu article 22.2.b que podran concedir-se de forma
directa, amb caràcter excepcional, aquelles subvencions que
estiguin previstes en els Pressupostos Generals de les
Entitats locals, aquelles l’atorgament o quantia de les quals
vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal
o aquelles altres subvencions en què s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública. En el cas que ens ocupa pel primer any de vigència
del conveni ens trobem davant del supòsit previst a l’article
22.2.b, pels tres anys restants es tracta d’una subvenció
directa concedida en atenció a raons d’interès públic
motivats a l’informe tècnic que obra a l’expedient (“les
activitats de caire formatiu, que es modulen per cursos o
períodes lectius s’han de treballar amb objectius a mig
termini i en períodes superiors als anys o exercicis
econòmics, atès que els resultats formatius es consoliden a
partir dels cursos superiors, per aquest motiu es valora la
necessitat que el conveni amb una entitat de caràcter
formatiu tingui una durada de quatre anys”). Pel que fa a la
seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l'instrument habitual
per canalitzar les subvencions directes i que en ells s’han
d’establir les condicions i compromisos aplicables de
conformitat amb allò disposat a la llei. L’article 6 de
l’Ordenança Fiscal número 8 disposa que tindran dret a
l’exempció de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic les entitats que
tinguin signat un conveni amb l’Ajuntament que així ho
especifiqui. El conveni té una durada plurianual i d’acord
amb l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, i l’article 22 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’òrgan
competent per a la seva aprovació és el Ple. En base als
antecedents exposats; la Comissió Informativa General proposa
al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents: 1.Aprovar el conveni
de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i la Federació Aula de Teatre Eduard Bartolí, amb
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NIF G55111009, per a la realització d’activitats de formació
i divulgació de les arts escèniques a la ciutat de Figueres
en el marc de l’Aula Municipal de Teatre Eduard Bartolí,
segons el text que s’adjunta a aquest acord. 2.- Atorgar a la
Federació Aula de Teatre Eduard Bartolí, amb NIF G55111009,
una subvenció de vint-i-cinc mil Euros (25.000 €) amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 16.201.33400.48003 “Aula Teatre
ATEB”.
El pagament es farà en dos terminis: el primer 50%
del total i que són dotze mil cinc-cents euros (12.500,00 €)
una vegada s’hagi signat el conveni. El 50% restant s'abonarà
quan l’entitat presenti la documentació justificativa en els
termes establerts al conveni. 3.- Notificar la present
resolució
a
l’interessat.
4.Facultar
a
l'Alcaldia
Presidència per a la realització de tants actes i gestions
com calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----17. Protocol: S'accepta el nomenament de la Capital de la
Sardana 2017 proclamat per la Confederació Sardanista de
Catalunya. El senyor Felip Gayolà procedeix a la lectura del
dictamen següent:
"El Ple de l'Ajuntament del dia 1 d'octubre de 2015 va
acordar sollicitar a la Confederació Sardanista de Catalunya
que la ciutat de Figueres fos la Capital de la Sardana de
l'any 2017, tenint en compte que l'any 2017 també es
commemorarà el bicentenari del naixement del músic i
compositor Pep Ventura, considerat un dels creadors de la
sardana actual. La Confederació Sardanista de Catalunya va
comunicar a l'Ajuntament de Figueres mitjançant un escrit del
dia 29 d'abril de 2016 (Registre d'Entrada 9267) que la
ciutat de Figueres era la nominada com a Capital de la
Sardana 2017, felicitant a la corporació municipal i al
Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres, entitat
promotora de la candidatura conjuntament amb l'Ajuntament de
Figueres.
Per
tal
de
concretar
el
funcionament
i
desenvolupament del programa de la Capital de la Sardana, la
Confederació Sardanista de Catalunya proposa a la regidoria
de Cultura Popular i Festes de l'Ajuntament de Figueres
l'establiment d'un protocol d'actuació que especifica els
actes que cal organitzar per part de cadascuna de les
entitats participants i un primer calendari d'activitats.
Aquest protocol s'ha elaborat a partir de les aportacions de
la Confederació Sardanista de Catalunya, el Foment de la
Sardana Pep Ventura de Figueres i la regidoria de Cultura
Popular i Festes recollint els àmbits i elements de treball
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de la candidatura presentada per l'Ajuntament de Figueres
després de la seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament del dia
1 d'octubre de 2015. El Decret 387/2011, de 6 de setembre,
dels criteris de la política commemorativa del Govern i de
creació de la Comissió de Commemoracions estableix els
criteris d’aquesta política, entre els quals hi ha l'article
2/a que especifica que es commemoren els esdeveniments
d'especial rellevància i la figura, la trajectòria o l'obra
de personalitats rellevants que formin part del patrimoni
collectiu dels catalans, que tenen un caràcter nacional i
que compleixin cinquantenari(s), centenari(s) o millenari.
En base als antecedents exposats; la Comissió Informativa
General proposa
al Ple de l'Ajuntament
l'adopció dels
acords següents: 1r. Acceptar el nomenament de la Capital de
la Sardana 2017 proclamat per la Confederació Sardanista de
Catalunya. 2n. Aprovar el protocol d'actuació que especifica
els actes que cal organitzar per part de cadascuna de les
entitats participants i un primer calendari d'activitats,
segons el document que s’adjunta a aquest acord. 3r. Proposar
a la Comissió de Commemoracions del Departament de la
Presidència del Govern de la Generalitat que l'any 2017 sigui
declarat any Pep Ventura amb motiu del bicentenari del
naixement del músic i compositor de sardanes. 4t. Notificar
els presents acords a la Confederació Sardanista de
Catalunya, al Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres i
a la Comissió de Commemoracions del Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya. 5è. Autoritzar a
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l’execució de l'acord anterior."
Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que
están totalmente de acuerdo con el dictamen; que consideran
que no puede haber un mejor año para celebrarlo que el 2017,
pero que hay una serie de cosas que les preocupan y que ya
nombraron en su momento como, por ejemplo, que no tengan una
memoria económica del proyecto; que no saben exactamente
cuanto va acostar ni la repercusión económica que esto va a
tener en la ciudad y que para ellos sería primordial tener
también una memoria económica del coste de los actos y la
repercusión que en este momento esperan de esta celebración.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Felip Gayolà que diu que en el 2016 ja estan preparant tots
aquests actes; que la Confederació Sardanista de Catalunya és
qui finança gran part dels seus actes que ja estan establerts
cada any a diferents llocs on hi ha la capitalitat de la
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sardana; que el Foment de la Sardana també té tots els actes
que fa durant tot l'any que també bolcats dins tot això; que
el que es faci el 2017 es posarà al pressupost del 2017, però
que això es presentarà quan s'aprovin els pressupostos i que
aquest any no es passarà del que hi havia a la partida.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu
que pregunta que si tienen una memoria del retorno que
esperan o si lo tendrán.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Felip Gayolà que s'ha adjuntat una memòria dels actes, però
que encara no està fet per al 2017 i que ja es farà.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu
que diu que cuando tengan esa memoria les gustaría verla.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----18. Personal: Es ratificar l'Acord de nova regulació de
vacances i assumptes propis aprovat per la Mesa General de
Negociació en data 10 de juny de 2016. El senyor Masquef
Creus procedeix a la lectura del dictamen següent:
"Assumpte. Acord sobre vacances i permís d'assumptes
propis. Fets. 1.- L'11 d'abril de 2013, la Mesa de Negociació
conjunta va arribar a un acord de condicions de treball dels
empleats públics de l'Ajuntament de Figueres referent a
jornada, vacances, permís d'assumptes propis, complements per
incapacitat temporal i gestió de l'absentisme per motius de
salut. 2.- Posteriorment, Les disposicions addicionals 13a i
14a del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre,
en modificacions introduïdes pel Reial Decret
Llei 10/2015, d’11 de setembre, van introduir la possibilitat
de negociar en cada administració dies addicionals de permís
per assumptes propis i dies addicionals de vacances per
antiguitat, en els següents termes: “Disposició addicional
tretzena. Permís per assumptes particulars per antiguitat.
Les administracions públiques poden establir fins a dos dies
addicionals de permís per assumptes particulars en complir el
sisè trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia
addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.
Disposició addicional catorzena. Dies addicionals de vacances
per antiguitat. Cada Administració Pública podrà establir
fins a un màxim de quatre dies addicionals de vacances en
funció del temps de serveis prestats pels funcionaris
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públics.” 3.- L’assumpte ha estat sotmès a negociació
collectiva, arribant-se a l’acord annex. Fonaments jurídics.
1.- El document afecta les matèries de vacances i permisos.
Totes aquestes matèries tenen la seva base legal en l'article
50 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, (en endavant, EBEP), i l'article 40 de l'Estatut
dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret 2/2015, de 23
d’octubre (en endavant, ET), pel que fa a vacances; l'article
48 de l'EBEP i la potestat de negociació collectiva
reconeguda als treballadors a l'article 83 de l'ET, pel que
fa als dies d'assumptes propis. En ser normes de caràcter
general que afecten tot el personal, l'òrgan competent per a
la seva aprovació és el Ple de l'Ajuntament, en base a
l'article 22.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local. 2.- L'Acord presentat reuneix
les característiques per ser considerat un acord de
condicions de treball per al personal funcionari, tal com els
regula l'article 38 de l'EBEP, i amb els efectes previstos a
l'article 83 de l'ET pel que fa al personal laboral. 4.Segons l'article 38 de l'EBEP, el procediment a seguir per a
l'eficàcia de l'acord és el següent: a) Ratificació expressa
i formal de l'acord per l'òrgan competent (Ple). b) Remissió
a l'oficina corresponent de la Generalitat de Catalunya, per
al seu registre. Proposta de resolució. Per tot això, la
Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció dels
següents acords: 1.- Ratificar l’acord titulat Acord de nova
regulació de vacances i assumptes propis, aprovat per la Mesa
General de Negociació en data 10 de juny de 2016, que consta
com a annex d’aquest dictamen. 2.- Ordenar la remissió de
l'Acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, per al seu registre i publicació. 3.- Autoritzar a
l’Alcaldia Presidència per a l'adopció de tants actes i
gestions com calguin per a l' execució dels acords
anteriors." Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor
Masquef Creus que diu que com tots saben els funcionaris i
treballadors d'aquest Ajuntament van patir en el seu moment
determinades retallades en funció de normes de caràcter
estatal i que ara en funció d'un Real Decret de l'11 de
setembre es donava la possibilitat de negociar entre la part
pública i la part social els dies addicionals de permís per a
assumptes propis i els dies de vacances relacionats amb
l'antiguitat coneguts com els dies canosos.
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Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu
que des del Partit Popular hi donaran suport com no podia ser
d'una altra manera; que se n'alegren molt pels treballadors
perquè portaven ja molts mesos amb aquestes meses de
negociació i que, finalment, s'ha arribat a un acord; que amb
bona voluntat sempre s'arriba a aquests acords; que pregunta
que si les actes finalment s'han signat perquè creu que
aquest matí encara no estaven signades; que tornaran a fer un
acte de fe; que ella està a la mesa i que sap que hi estaven
tots d'acord, però que no sap si les actes estaves o no
signades.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Masquef Creus que diu que no li sap dir; que, en principi, no
estaven firmades, però que entén que hi havia el consentiment
tàcit en aquest acord perquè les actes es van enviar fa una
setmana o deu dies; que ningú de la mesa, ni el senyor Giró
com a membre nat ni la senyora Olmedo com a convidada, no han
afegit cap objecció i que saben que en el paper es
reflecteix el que es va acordar a la Mesa, però que per major
seguretat les firmaran perquè quedi tot ben lligat.
Seguidament, intervé el senyor Giró Ribas que diu que
com a membre nat de la Mesa de Negociació voldria manifestar
el seu vot a favor en el sentit que aquest acord que es va
fer amb els sindicats i amb els representants del personal
ve a recuperar uns drets que van ser retallats pel govern
del Partit Popular; que ara es poden recuperar per als
funcionaris; que també volen destacar que aquests documents
adjunts vénen a garantir que el servei públic sempre estarà
vigent; que no hi haurà mancances de personal per a fer
efectiu aquest servei i que, per això, van manifestar el seu
acord i van signar aquests acords que es porten avui en
aquest Ple.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----19. Personal: Es ratifica l'acord titulat Pla de barris
aprovat per la Mesa General de Negociació en data 10 de juny
de 2016. El senyor Casellas Borrell procedeix a la lectura
del dictamen següent:
"Assumpte. Aprovació de l’establiment de gratificacions
per serveis extraordinaris. Fets. Per informes de 22 de
febrer de 2016 l’inspector proposa unes mesures d’intervenció
en determinats sectors de la ciutat que impliquen un
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increment dels serveis del personal que participi en aquests
dispositius. Això implica establir unes noves gratificacions
per serveis extraordinaris i modificar les disposicions
referents a aquesta matèria que hi ha a l’acord de condicions
de treball. Fonaments jurídics. 1.- El document afecta les
gratificacions per serveis extraordinaris, pel que fa al
personal funcionari, i les hores extraordinàries pel que fa
al personal laboral. El Text refós de la Llei de l'Estatut
bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, (en endavant, EBEP), al
seu article 37.1.b, estableix com a matèria negociable
l’establiment de les retribucions complementàries. El Reial
Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim
de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local,
estableix com a tals les gratificacions per serveis
extraordinaris en el seu article 6. Aquest mateix article
estableix que correspon al Ple de la Corporació determinar en
el
pressupost
la
quantitat
global
destinada
a l'assignació de gratificacions als funcionaris. Pel que fa
al
personal
laboral,
l’article
35
de
Estatut
dels
Treballadors, aprovat pel Reial Decret 2/2015, de 23
d’octubre
(en
endavant,
ET),
regula
les
hores
extraordinàries, establint un límit màxim de 80 a l’any. 2.En no establir-se per la normativa una quantia i sistema de
meritació d’aquests serveis extraordinaris, el pot establir
cada administració potestativament d’acord amb l’establert a
l’article 37 de l’EBEP. La potestat de negociació collectiva
està reconeguda als treballadors a l'article 83 de l'ET. En
ser normes de caràcter general que afecten tot el personal,
l'òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de
l'Ajuntament, en base a l'article 22.2.d de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 3.L'Acord presentat reuneix les característiques per ser
considerat un acord de condicions de treball per al personal
funcionari, tal com els regula l'article 38 de l'EBEP, i amb
els efectes previstos a l'article 83 de l'ET pel que fa al
personal laboral.
4.- Segons l'article 38 de l'EBEP, el
procediment a seguir per a l'eficàcia de l'acord és el
següent: a) Ratificació expressa i formal de l'acord per
l'òrgan competent (Ple). b) Remissió a l'oficina corresponent
de la Generalitat de Catalunya, per al seu registre. Proposta
de resolució. Per tot això, la Comissió Informativa General
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 1.- Ratificar
l’acord titulat Pla de barris, aprovat per la Mesa General de
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Negociació en data 10 de juny de 2016, que consta del següent
contingut: a.- Es modifica l’article 13 de l’acord de
condicions de treball del personal funcionari, eliminant-se
el límit de les 80 hores anuals de serveis extraordinaris.
b.- Es fixa un preu per gratificacions per serveis
extraordinaris de 35 euros/hora, per totes aquelles hores
extraordinàries o serveis extraordinaris que es realitzin en
el marc de les operacions i serveis del pla de barris, sense
perjudici del límit legal màxim de 80 hores anuals pel que fa
al personal laboral. c.- El preu hora especial s’aplicarà a
tot el personal que hagi de prestar els seus serveis en
operatius o serveis inclosos dins els desenvolupament del pla
de barris. d.- Els serveis extraordinaris inclosos dins el
pla de barris tindran caràcter voluntari, s’oferiran a tot el
personal involucrat al desenvolupament del pla i es vetllarà
per tal que la distribució dels serveis es faci de forma
equitativa entre tot el personal que manifesti la seva
voluntat de participar-hi. 2.- Ordenar la remissió de l'Acord
al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per
al seu registre i publicació. 3.- Autoritzar a l’Alcaldia
Presidència per a l'adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l' execució dels acords anteriors." Prossegueix
amb l'ús de la paraula el senyor Casellas Borrell que diu que
es tracta de l'aprovació d'un acord de la mesa de negociació;
que descriurà què és el Pla de Barris; que després llegirà la
part dispositiva perquè la part expositiva de l'acord és un
reguitzell de normatives i que creu que el que interessa és
el Pla de Barris; que a la Guàrdia Urbana hi ha, en aquest
moment, 57 efectius; que hi ha una mitjana de plantilla amb
30 agents que tenen més de 50 anys; que hi ha 7 agents que
poden demanar la segona ocupació en qualsevol moment; que hi
ha 4 agents afectats per algun tipus de limitació física que
impedeix el patrullatge al carrer i que això fa que prestar
tot el servei que es demana a la ciutat sigui certament
complicat amb el nivell de qualitat que els agradaria prestar
i que, com a societat, necessiten; que la societat cada
vegada és més complexa; que personalment creu que no sempre
la solució policial és la millor, però que és la més
immediata i la que se li demana com a regidor de seguretat;
que mentre no es puguin incorporar nous agents s'ha
d'intentar incentivar que es prestin determinats serveis
especials que ara descriurà; que per poder disposar de més
guàrdies per prestar aquest servei s'ha de fer a través
d'hores extres; que és evident que per aconseguir prestar els
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serveis s'ha de pagar una mica més l'hora tal com s'estableix
al Pla de Barris; que el Pla es divideix en tres nivells; que
el primer són barris al sector de la ciutat que necessiten
una atenció diària per les problemàtiques que hi existeixen
com són la Marca de l'Ham i el sector oest, Juncària Parc
Bosc, Sant Joan i Culubret en franges de treball que anirien
des de les 16.00 fins les 22.00; que ha d'afegir que aquest
servei ja s'està prestant, però que això provoca que surtin
agents del torn d'altres zones que fan falta i que, per tant,
cal ampliar-ho; que el nivell segon és barris o sectors que
precisen aquesta prestació de serveis d'una forma setmanal;
que són barris que estan més ubicats al centre de la ciutat,
que tenen altre tipus de problemàtica des de l'àmbit
cultural,
comercial
i
gastronòmic,
que
comporten
problemàtiques molt associades a la mobilitat, furts,
pidolaires, venda ambulant no autoritzada i, bàsicament,
situacions que tenen a veure amb el civisme com, per exemple,
el que passava no fa gaire fora l'Institut Muntaner; que són
els sectors del carrer Canigó, Muralla, Ample, Monturiol,
Rambla i Pujada del Castell, de dilluns a dissabte amb una
franja horària de 9.00 a 21.00, el sector del carrer Sant
Pau,
Rambla,
Plaça
de
l'Institut,
Plaça
Josep
Pla,
Triangular, de dilluns a dissabte amb una franja horària
menor, de 17.00 a 22.00 i el sector delimitat pels carrers
Plaça de l'Estació, Sant Llàtzer, Méndez Núñez, Vilallonga i
Reglà de les 9.00 a les 21.00 de dilluns a dissabte; que el
nivell tres és a barris o sectors on s'hi farà un patrullatge
preventiu i també dirigit a treballar algunes problemàtiques
detectades per l'oficina de relacions amb la comunitat de la
Guàrdia Urbana; que aquest és un nivell de més interacció amb
els veïns tant a nivell dels que són representatius com
associacions, com dels que utilitzen el correu electrònic que
hi ha a la seva disposició; que sempre demana a la Guàrdia
Urbana que s'entrevisti individualment amb les persones que
es troben afectades per algun tipus de problemàtica i que el
sergent de la Torre en fa una gran tasca; que aquí està
parlant d'Eixample i Cendrassos, Horta Capellera, Horta
Hospital, Carrer Tramuntana, Serra Floreta, Parc Sol,
Vivendes d'Aviació, Barri Presó, Rally Sud, Olivar Gran, Creu
de la Mà, Enric Morera, Poble Nou i Vilatenim; que, a banda,
d'aquests tres nivells geogràfics i d'intensitat horària cal
també dirigir-se a problemàtiques concretes que preocupen a
nivell de tota la ciutat a qualsevol hora i que tenen a veure
molt també amb incivisme com els gossos, no recollir
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deposicions i infraccions en matèria de tinença de races
perilloses; que un dels altres assumptes que permetrà cobrir
amb més celeritat i eficiència és l'abocament de deixalles i
voluminosos contravenint les ordenances que ja saben que
aquest és un dels problemes que els afecta i que causa també
una sagnia econòmica a altres nivells de l'Ajuntament; que un
altre dels assumptes és el consum d'alcohol i substàncies
estupefaents a la via pública, les ocupacions amb ànim de
lucre sense autorització, i els desperfectes en el mobiliari
urbà i arbrat; que el Pla, òbviament, és completament
voluntari; que aquest és el motiu del Pla; que el que es
pretén és que tots els guàrdies que hi tinguin interès s'hi
puguin presentar de manera oberta, tot i que és evident que
hi ha limitacions perquè no pot ser un pagament continuat, ja
que sinó no serien hores extres, sinó que seria una altra
cosa i estarien fora de normativa, però que el que sí que
s'han permès és que hi hagi un límit de manera que aquestes
hores quedin repartides d'una forma adequada; que estan
limitades a una planificació de com a molt 12 hores per agent
i dividides en jornades de 6 hores; que sempre que ho permeti
la partida pressupostària estaria parlant d'un pla màxim de
216 hores extres setmanals; que aquest és l'objectiu amb
l'expressa instrucció que tothom qui hi vulgui ser en pugui
gaudir; que demanarà als agents que s'hi apuntin perquè el
que el fa patir és que no n'hi hagin prou; que el que
s'hauria d'intentar és que n'hi hagués més perquè que el
volum i la càrrega de treball de la Guàrdia Urbana és molta;
que el que es necessita en realitat és augmentar la plantilla
com es farà amb els tres agents, més les adequacions internes
i que vol afegir que això és un acord negociat a la Mesa de
Negociació que inclou també, arran de les dues sessions que
hi va haver, que si algun treballador municipal ha
d'intervenir en algun servei que vingui derivat d'aquesta
actuació per barris també tindrà accés a aquest preu de les
hores.
Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que
des del grup de Compromís hi votaran a favor perquè entenen
la necessitat que hi ha d'aquest desplegament, però que
donada la dimensió que pot adquirir el Pla de Barris els
agradaria fer una petició relativa al seguiment d'aquest Pla
de cara a millorar la transparència en el funcionament i el
coneixement del mateix per part dels grups municipals; que
voldrien tenir amb una periodicitat mensual una taula amb el
nombre d'hores que realitza de forma voluntària cada agent
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que participa en el Pla, les actuacions que es realitzen i
els barris on es duen a terme, així com el cost acumulat
total i per agent i que no sap si és possible tenir això amb
aquesta periodicitat, però que demana poder veure el
seguiment mes a mes.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló
Montiu que diu que su grupo en este punto se va a abstener;
que pueden estar más o menos de acuerdo en la diagnosis que
se ha realizado; que la plantilla de la Guàrdia Urbana es la
que es; que saben las necesidades que tiene, pero que en el
informe que se ha pasado hay algo que les preocupa y que, por
eso se abstienen; que están dejando el servicio en manos de
voluntarios; que en el informe que se pasa dice que gran
parte de la plantilla está cansada por el exceso de
compromiso que se les pide a la hora de realizar los
servicios extraordinarios; que el hecho de que estén haciendo
horas extra solo les lleva a que todavía estén más cansados y
que el hecho de que estén más cansados solo puede conducir a
cometer errores, que estén más nerviosos y que estén más
desmotivados; que todo eso puede llevar a empeorar el
servicio o a encontrar mayores dificultades o incluso a que
haya más personas que cojan la baja justamente por estrés o
porque no puedan más; que por todos estos motivos se
abstendrán; que están completamente de acuerdo en que se
tiene que aumentar la seguridad y que se tienen que buscar
soluciones para aumentar esta plantilla, pero que esta parte
del cansancio del personal, que sea voluntario y hacerles
hacer horas extra, realmente, les preocupa.
Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu
que des del Partit Popular no donaran suport en aquest punt;
que està clar que ja estarà aprovat per algun altre membre de
l'oposició; que s'ho han mirat amb molta cura, però que han
decidit que no; que el senyor Casellas ha explicat molt bé
tota la mancança que hi ha de barris, de problemes
d'incivisme i d'ordenances i que amb tot això hi estarien
d'acord, però que tenen força dubtes perquè no saben si
aquest Pla serà efectiu; que no saben ben bé la partida
pressupostària, ja que entén que la de l'any passat de les
hores extres s'ha esgotat; que no saben de quina partida
sortiran totes aquestes hores; que han valorat l'informe del
cap de la Guàrdia Urbana que diu que la plantilla està
realment cansada per fer aquest excés d'hores; que no saben
si tothom s'hi afegirà perquè és voluntari; que el grup
popular creu i aposta per la figura del Guàrdia Urbà de
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barri; que sempre ho han dit i que ho han portat a la
campanya; que ja sap que el govern dirà que falta gent i
plantilla, però que creu que caldria una reorganització de la
plantilla i intentar buscar solucions amb la plantilla perquè
els fa por que tot això no es tiri endavant; que també pensen
que es podria fer com en altres poblacions que tenen algun
reforç a l'estiu; que pensa que aquí no s'ha fet mai i que
valdria la pena pensar en agafar reforços d'estiu aquests dos
mesos de juliol i agost; que així la plantilla que té més
experiència es podria dedicar a altres tasques; que pensen
que cal fer alguna cosa; que hi ha la ciutat que hi ha; que
hi ha barris molt conflictius i amb gent molt preocupada,
però que no creuen que sigui aquesta la solució i que, per
tant, no hi donaran suport.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas
que diu que Esquerra Republicana, per responsabilitat,
votaran a favor d'aquest Pla de Barris,
tot i que no té
algunes de les mesures que ells implantarien en el cas que
estiguessin al govern; que tampoc proposarien aquest preu de
l'hora extraordinària, però que votaran a favor per
responsabilitat, perquè coneixen com està en aquest moment la
situació de la plantilla de la Guàrdia Urbana i perquè també
estan fent visites als barris parlant amb associacions de
veïns, i amb diferents entitats i se'ls demana un augment de
la presència de la Guàrdia Urbana en determinats sectors; que
voldrien fer dues o tres peticions; que demanen que d'aquest
patrullatge també se'n beneficiï tota la ciutat; que es faci
a altres barris a banda de la zona oest o les primeres zones
de tensió; que també demanen que aquest Pla de Barris sigui
temporal i que, per tant, a partir que la Guàrdia Urbana vagi
recuperant els efectius i es vagin convocant noves places de
funcionari de Guàrdia Urbana com s'està aprovant en la
darrera Mesa de Negociació, aquest Pla perdi la vigència
perquè ja no en tindran necessitat, ja que tindran una
plantilla dimensionada per la ciutat; que també demanen
contenció a l'hora d'aplicar aquest Pla de Barris en el
sentit que es sigui molt curós, no esgotar les partides
pressupostàries i no passar-se en la despesa; que el 30 de
juny es va publicar una nota de premsa en la qual es
manifestava que Figueres intensificava la seguretat als
barris amb un pla específic de Guàrdia Urbana; que demana que
el govern esperi a publicar aquestes notes de premsa per
respecte al Ple perquè això s'ha de ratificar per Ple i que
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creuen que tots els regidors d'aquest consistori es deuen un
respecte.
Seguidament torna a intervenir el senyor Casellas
Borrell que diu que agraeix el to de les intervencions; que
podria compartir força de les coses que estan exposant; que
intentarà contestar-los un per un; que farà arribar
mensualment o quinzenalment el resum d'on faran aquests
patrullatges; que en aquest moment s'està treballant en poder
fer un quadrant, però que això dependrà de la votació d'avui
i de la gent que s'hi vulgui apuntar; que podran conèixer el
número d'hores; que les hores com qualsevol cosa que
signifiqui una retribució econòmica està sotmès a un control
absolut per part d'Intervenció i del mateix cap de la Guàrdia
Urbana; que també es pot fer inclús geogràficament dibuixant
un planell d'on s'han prestat els serveis; que faran arribar
aquest quadrant; que no hi ha cap problema; que agraeix les
paraules del senyor Amelló i, fins i tot la seva abstenció;
que la realitat és que la plantilla es troba cansada per
excés, però que per poder resoldre en aquest moment la
situació no se li ocorre gaire res més que fer-ho d'aquesta
manera; que és clar que aquesta situació serà temporal perquè
tan bon punt es puguin anar incorporant agents baixaran les
hores; que el que és com es gestionen aquestes hores depèn
exclusivament del que és la cúpula de la Guàrdia Urbana; que
el regidor no diu quantes hores s'han de fer més o menys, en
un barri o un altres, sinó que simplement exposa les
problemàtiques dels veïns li diuen i les que es copsen a
través de l'oficina de relacions amb la comunitat o, fins i
tot, la dels propis regidors quan algú truca; que aquesta és
la situació; que això és una negociació en una mesa; que el
senyor Giró ha dit que si estiguessin al govern ho farien
diferent, però que si tenen alguna proposta el govern es posa
a la seva disposició per parlar-ne i veure què s'hi pot fer
perquè, al final, és ben bé per poder millorar; que, tot i el
vot negatiu del grup popular agraeix el to de les paraules de
la senyora Olmedo; que el que sí que li consta és que
l'organització en aquest moment del funcionament i el
repartiment de les tasques de la Guàrdia Urbana es fa en
funció de les disponibilitats que tenen; que, possiblement,
això funcionarà millor quan hi hagi més agents; que també es
compromet perquè no és la primera vegada que se'n parla de
veure si es pogués aplicar algun tipus de temporalitat a
l'estiu, ja que és un municipi turístic; que solucionar
problemes com el que li exposen, per exemple, al barri de la
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presó demanant una mica de presència policial només es pot
fer a base d'hores extres amb els efectius que hi ha avui;
que perquè es vulgui prestar el servei el preu és el que és;
que aquesta és la situació en aquest moment; que ho volen
canviar i que ho faran, però que necessiten incorporar més
agents i que mentrestant s'ha de fer d'aquesta manera; que el
que estan proposant són, pràcticament, guàrdies de barri
perquè al final un guàrdia de barri és un guàrdia urbà; que
en aquest moment s'està prestant servei cada dia a la Marca
de l'Ham i a l'oest de la ciutat; que hi ha un dispositiu
especial amb guàrdies a peu a Nova Icària; que vol deixar
clar que la del patrullatge que es farà amb càrrec en
aquestes partides és a peu; que això ha de quedar
meridianament clar; que és a peu perquè la cosa s'ho val;
que, per tant, aquesta és la situació i que agraeix les
intervencions i el vot.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els
tretze membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres,
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus,
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea
Montero, Galimany Granés, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas i
Vergés
Moreno;
abstenir-se,
els
quatre
membres
de
l'Ajuntament següents; Amelló Montiu, Pérez Márquez, Sànchez
Dipp i Armengol Subirós; i en contra, els dos membres de
l'Ajuntament següent: Olmedo Delestal i Borrego Torres.
Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que
moltes de les qüestions que volien plantejar per explicar
l'abstenció de la Candidatura d'Unitat Popular en aquest punt
s'han posat sobre la taula; que algunes coses s'han resolt,
però que se'ls presenten molts dubtes sobre quina despesa
significarà aquest acord del preu de les hores extra; que
tenen dubtes sobre com s'escolliran els agents i com es
gestionarà; que ja s'ha dit que és la cúpula de la mateixa
Guàrdia Urbana qui gestionarà tot plegat, però que tenen
dubtes sobre això; que tots coneixen també algunes de les
qüestions que han generat algunes tensions al mateix cos de
la Policia Municipal; que troben a faltar, en general, en
l'acció de govern noves accions contundents en l'àmbit de
l'acció social que també puguin afavorir la convivència i el
dia a dia a la ciutat; que el seu vot ha estat una abstenció,
ja que consideren que la Mesa General de Negociació ho ha
aprovat i que, per tant, els dificultava fer un vot contrari;
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que estaran atents sobre els dubtes que hi ha hagut i amb el
compromisos que ha adquirit el regidor, especialment, en el
seguiment mensual, setmanal o com s'acordi d'aquest Pla de
Barri i que podran avaluar plegats quin és l'efecte i quines
millores s'hi poden fer si és que calgués.
----20. Personal: Es modifiquen i creen diversos llocs de
treball. El senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del
dictamen següent:
"Assumpte. Modificació de la relació de llocs de treball
núm. 3/2016: 1.- Per informe del cap de Recursos Humans de 10
de febrer de 2016 es van plantejar les modificacions dels
següents llocs de treball: - Modificació del lloc de Cap del
servei
d’infraestructures
informàtiques,
per
canvi
de
denominació i alguna de les seves funcions (annex 1). Modificació del lloc de de Tècnic mig de museu, per adequació
singular i excepcional de les seves funcions (annex 2). 2.Per informe de 24 de març de 2016 es va plantejar la creació
dels següents llocs de treball: a.- Cap de servei de serveis
jurídics i administratius de serveis urbans. Per tal
d’assumir la gestió de la part juridicoadministrativa de
l’àrea, es crea aquesta fitxa amb les mateixes funcions i
responsabilitats que els altres llocs de cap de servei
jurídics i administratius (annex 3). b.- Enginyer. El nou
lloc mancava a la relació de llocs. Es valora de la mateixa
manera que el lloc d’arquitecte existent, i les funcions
també són les mateixes, però referents a la titulació
específica requerida (annex 4). 3.- Per informe de 3 de juny
de 2016 es van plantejar les següents modificacions a la
relació de llocs de treball: a.- Modificació del lloc de
vicesecretaria, per adequació del seu complement específic
(annex 5). 2.- Les modificacions de la relació de llocs de
treball van ser sotmeses a negociació en successives meses de
negociació, arribant-se a un acord en els termes que queden
reflectits en les fitxes descriptives. La descripció dels
llocs de treball ha quedat de la forma que es reflexa en els
annexos d’aquest informe, patint el complement específic les
adequacions necessàries que es posen de manifest en els
corresponents informes a causa de la impossibilitat legal,
derivada de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat,
d’aplicar la valoració de llocs de treball aprovada el 2012
en tot allò que suposa un increment de retribucions per sobre
del que estableix aquesta llei de pressupostos generals. 3.Tramitació de les modificacions. Pel que fa a la tramitació
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administrativa de les modificacions de la relació de llocs de
treball, la Sentència del Tribunal Suprem de 5 de febrer de
2014 ha fet un canvi interpretatiu de la seva naturalesa
jurídica, que passa a ser un acte administratiu i no una
norma general. La relació de llocs és considerada un acte
ordenat i no ordenador, mitjançant el qual l'Administració
s'autoorganitza. Això vol dir que, una vegada aprovada la
relació de llocs de treball pel Ple de l'Ajuntament,
procedirà la seva publicació i la seva immediata vigència,
sense l'aprovació inicial i l'exposició al públic per a
possibles allegacions. Això significa també que, una vegada
publicada la relació de llocs de treball, com a acte
administratiu podrà interposar-se en contra seva el recurs
potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, o bé el
recurs
contenciós
administratiu
davant
dels
jutjats
pertinents. Així mateix, la relació de llocs de treball no es
considera una norma reguladora de les condicions de treball
dels llocs que regula, sinó que només en reflexa les
condicions prèviament establertes. Tot això, sense perjudici
de la necessitat de negociar certes condicions d'acord amb el
que estableix l'article 37 del Text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que, pel que fa a les
fitxes annexes, aquesta necessitat ja s’ha complert. Proposta
de resolució: Per tot això, aquesta Comissió Informativa
General proposa al Ple de l’Ajuntament de Figueres que adopti
els següents acords: 1.- Modificar el lloc de treball
corresponent a la fitxa 5 Cap de servei d’informàtica, que
passa a denominar-se Cap de servei d’infraestructures
informàtiques, que queda de la manera descrita a l’annex 1
d’aquest dictamen. 2.- Modificar el lloc de treball
corresponent a la fitxa Tècnic mig de museu, per adequació
singular i excepcional de les seves funcions (annex 2), que
queda de la manera descrita a l’annex 2 d’aquest dictamen,
amb l’adequació necessària del complement específic que queda
establert en 8.478,20 euros anual, que serà el que s’aplicarà
quan les corresponents lleis permetin aplicar la nova
valoració. 3.- Crear el lloc de treball de Cap de servei de
serveis jurídics i administratius de serveis urbans. Per tal
d’assumir la gestió de la part juridicoadministrativa de
l’àrea, amb les mateixes funcions i responsabilitats que els
altres llocs de cap de servei jurídics i administratius
(annex 3). 4.- Crear el lloc de treball d’enginyer. El nou
lloc mancava a la relació de llocs. Es valora de la mateixa
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manera que el lloc d’arquitecte existent, i les funcions
també són les mateixes, però referents a la titulació
específica
requerida,
patint
també
les
adequacions
necessàries pel que fa a les retribucions referides a la
impossibilitat d’aplicar la valoració econòmica aprovada el
2012 (annex 4). 5.- Modificar el lloc de treball de
vicesecretaria, per adequació del seu complement específic
(annex 5). El complement específic d’aquest lloc passa de ser
de 45.925,75 a 48.222,03 euros, patint, però, la reducció a
causa de la no aplicació de la valoració de 2012 per
impediments legals, quedant el complement específic per al
2016
en
40.160,54
euros
5.Autoritzar
l’alcaldessa
presidenta per dur a terme totes aquelles actuacions i tots
aquells actes administratius necessaris per a l’execució
d’aquests acords." Prossegueix amb la paraula el senyor
Masquef Creus que diu que en el punt 2 es ve a posar remei a
una vella reivindicació del que és la fitxa de la tècnica del
Museu de l'Empordà en quant a l'adequació del seu complement
de destí que passa d'un complement de destí 16 a un 24 que
consideren molt més adequat i digne a les funcions que
aquesta persona realitza dins l'engranatge del Museu de
l'Empordà.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que
aquestes modificacions responen a necessitats organitzatives
reclamades fa temps; que s'han anat treballant una a una;
que són adaptacions de llocs de treball de personal que està
fent alguna tasca que s'havia de reconèixer i que, per tant,
ha estat negociat en Mesa i consensuat per part de tothom.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----A continuació, essent les vint hores i cinquanta-tres
minuts, la Presidència suspèn la sessió.
----Seguidament, a les vint-i-una hores i quinze 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 de la sessió.
----21. Assumptes urgents. A l'apartat d'assumptes urgents es
produeixen les intervencions següents:

49

----Comptes: S'acorda demanar una auditoria dels comptes de
Comerç Figueres i Càrites Diocesana com a perceptors de fons
públics de l'Ajuntament de Figueres. Fa ús de la paraula la
senyora Sànchez Dipp que diu que vol recordar un cop més que
en altres ocasions, altres entitats, han presentat mocions i
els grups municipals del plenari s'han vist obligats a
presentar-les en el seu nom i que, per tant, val la pena
recordar la necessitat que les entitats i les associacions
puguin tenir veu al Ple a través de la presentació de
mocions; que valdria la pena tenir-ho en compte; que, tant el
grup de Compromís, com Esquerra i la Candidatura d'Unitat
Popular han parlat amb els companys de la Plataforma Contra
el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) a
l'Alt Empordà; que no presentaran la moció que volien
presentar tenint en compte que avui, el grup municipal
d'Esquerra no està al complet, i la Candidatura d'Unitat
Popular tampoc i que això faria que aquesta moció no
s'aprovés; que el que faran és posposar la seva presentació
en un proper plenari perquè Figueres pugui esdevenir ciutat
lliure de TTIP i que dóna les gràcies als companys de la
Plataforma en nom d'Esquerra, Compromís i la Candidatura
d'Unitat Popular. A continuació, la senyora Sànchez Dipp
procedeix a la lectura de la moció següent:
"Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular de
figueres per sollicitar una auditoria dels comptes de les
entitats amb partida pressupostària municipal gestionades per
Jordi Rotllan. El passat 10 de juny apareixia als mitjans de
comunicació que la Fiscalia ha incoat diligències prèvies i
ha derivat al Jutjat d'Instrucció número 2 de Figueres la
investigació
de
desenes
de
pagaments
irregulars
i
injustificats que des del 2014 fins el 2015 hauria ordenat
l'aleshores president de la Fundació Privada Maria Pagès,
vinculada a Càrites, Jordi Rotllan. Aquests impagaments
irregulars s’haurien produït, doncs, en una entitat que
dedica la seva tasca a projectes socials de la ciutat i que,
a més, rep subvencions per part de l’Ajuntament de Figueres.
Càrites és una de les entitats que rep una partida
pressupostària de l’Ajuntament de Figueres en la actualitat.
De la mateixa manera, l’associació Comerç Figueres, presidida
per Jordi Rotllan en aquestes mateixes dates, va rebre una
subvenció anual de 55.000 euros durant els anys 2014 i 2015.
Les administracions públiques tenen el deure de vetllar per
la transparència de les activitats finançades pel sector
públic i perquè els recursos econòmics siguin utilitzats pel
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seu fi, respectant l’ordenament jurídic. A més, les
administracions
han
de
garantir
que
les
entitats
concessionàries justifiquin la destinació dels fons i de les
quantitats atribuïdes per la comprovació i la verificació del
compliment de les condicions exigides en l’acord de
concessió. Atesa la investigació oberta de pagaments
injustificats, que des del 2014 fins al 2015 hauria ordenat
l'aleshores president de la Fundació Privada Maria Pagès,
vinculada a Càrites, Jordi Rotllan. Atès que Jordi Rotllan
era president de Comerç Figueres en les dates en les quals
s’haurien produït els pagaments injustificats investigats.
Atesa
l’obligació
de
les
administracions
públiques
d’inspeccionar en tot moment que les subvencions siguin
destinades a la finalitat per a la qual han estat concedides
i de vetllar per garantir els drets de la ciutadania a la
informació i a la transparència de les administracions
públiques. Atès el perjudici que suposa una investigació
d’aquest tipus i a la imatge de la ciutat. Aquest ple acorda:
1. Que l’Ajuntament de Figueres demani una auditoria dels
comptes a Comerç Figueres i Caritas Diocesana com a
perceptores de fons públics de l’Ajuntament de Figueres. 2.
Que si en el resultat d’aquestes auditories s’observés alguna
irregularitat, l’Ajuntament de Figueres exerciria l’acusació
particular en la investigació dels pagaments irregulars i
injustificats de Jordi Rotllan." Prossegueix amb l'ús de la
paraula la senyora Sànchez Dipp que diu que en la part
expositiva ja ha quedat clar el sentit pel qual presenten
aquesta moció; que consideren que és important vetllar per la
transparència i per tenir tota la informació tenint sobre la
taula aquests presumptes pagaments irregulars que s'han donat
en el sí de la fundació privada Maria Pagès per part del que
en el seu moment va ser-ne el president; que consideren que
cal que l'Ajuntament n'estigui al cas; que s'ha de poder
sollicitar i compartir informació i poder garantir i ajudar
a aquestes dues entitats importants de la ciutat a que
aquesta informació i els seus comptes estiguin en ordre i
que, en el cas que no fos així, que l'Ajuntament vetlli
perquè procedeixi judicialment com pertoca.
Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que
su grupo no puede menos que dar todo el apoyo a esta moción
porque se encuentran ante una supuesta infracción grave como
puede ser una presunta gestión irregular con supuestos fines
lucrativos o corruptivos realizados por el presidente de una
fundación que recibe fondos públicos; que, desde su punto de
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vista, es necesario que todas las entidades públicas o
también las privadas que gestionan o reciben dinero público
sean transparentes en la gestión de sus recursos y que
también rindan cuentas periódicamente sobre el destino de los
fondos que reciben; que los ciudadanos tienen derecho al
acceso a la información, derecho a saber cuánto, dónde y cómo
se gasta el dinero de sus impuestos; que en Ciudadanos
quieren unas instituciones donde no haya cabida para la
corrupción; que mostrarán tolerancia cero con este tipo de
prácticas; que consideran que todos son responsables de
realizar y exigir una gestión eficiente y luchar contra la
corrupción así como de establecer un compromiso ético y unos
valores
sociales
que
restauren
la
confianza
en
las
instituciones, entidades y organismos que gestionan y reciben
fondos públicos; que es necesario e ineludible eliminar la
brecha abierta por la desconfiada, la gestión ineficiente y
vergonzante de fondos públicos a través de un compromiso
firme
e
inequívoco
contra
la
corrupción
y
por
la
transparencia; que es urgente tomar medidas contra la
corrupción; que hoy mismo se encuentran en medio del
escándalo del caso Termyca; que en Ciudadanos no transigirán
en la salvaguarda y defensa de la transparencia, rendición de
cuentas y lucha contra la corrupción; que la corrupción
supone el problema más grave de desconfianza entre los
ciudadanos y las instituciones, sean estas públicas o
privadas; que todo ello pasa por un conjunto de medidas entre
las que se encuentra la rendición de cuentas mediante
auditorías o presentarse como acusación en la investigación
de supuestos pagos irregulares o injustificados para acabar
así con la corrupción; que promover la transparencia, la
lucha contra la corrupción y adoptar medidas de buena gestión
de fondos públicos es una tarea ineludible que deben abordar
de inmediato y que por ello muestran su total apoyo a esta
moción.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas
que diu que Esquerra Republicana vol manifestar que donarà
suport a aquesta moció; que, que sigui Càrites o Comerç de
Figueres, l'Ajuntament té l'obligació de vetllar sobre les
subvencions i de rendir comptes; que sempre estaran al costat
de mocions o de rendir comptes i saber on van les
subvencions; que el que sí que demanen és que es mantingui a
la mateixa alçada aquesta petició d'auditoria i de rendir
comptes amb el dret a la presumpció d'innocència; que s'ha de
tenir en compte que hi ha un procediment obert, però que no
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hi ha cap sentència en ferm i que demanen que en el sentit de
la moció es tingui en compte que l'Ajuntament de Figueres i
el seu Ple respecta el dret a la presumpció d'innocència de
qualsevol ciutadà.
Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu
que des del Partit Popular també hi donaran suport com ja han
parlat a la Junta de Portaveus; que, evidentment, aposten per
la transparència com no podia ser d'una altra manera; que
esperen que això se solucioni i que arribi a bon port o que
se sàpiga, realment, què ha passat perquè estan parlant de
diners públics.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que el grup Socialista sí que hi donaran
suport tal com han dit, però que la presumpció d'innocència
és una qüestió important tal com ha dit el senyor Giró; que
voldria posar de manifest que hi ha d'haver màxima
transparència, màxim control i màxim de tot, però que el
senyor Jordi Rotllan està essent investigart per la seva
gestió al capdavant de la Fundació Maria Pagès i no per la
seva gestió a Comerç Figueres ni Càrites Diocesana; que vol
dir que ares de la transparència no s'estressin més del
compte les coses; que no s'ha de posar un malnom sobre de
ningú que no el tingui; que aquesta és la reflexió que fa i
que hi votaran a favor.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquesta
moció és un gest cap a la voluntat de màxima transparència
amb unes entitats que reben fons públics com és el cas de
Comerç Figueres i de Càrites Diocesana, però que no és el cas
de Maria Pagès, ja que no hi ha conveni, sinó que és una
fundació de tipus patrimonial; que el govern vol la màxima
transparència; que també cal dir que les presidències i
gerències actuals de les dues associacions o fundacions,
Comerç Figueres i Càrites, s'han posat a total disposició de
l'Ajuntament per explicar i per ensenyar el que sigui
necessari; que avui mateix s'ha entrat a registre municipal
per part de Càrites Diocesana auditories de comptes
efectuades en els últims temps des que es detecta aquesta
situació per part de l'actual president de la fundació Maria
Pagès i de la fundació Càrites Diocesana; que des de
l'Ajuntament es vol saber; que no es vol condemnar ni jutjar,
sinó que es vol saber perquè són entitats i associacions que
perceben fons públics i que fan serveis públics; que, a banda
de percebre fons públics, la seva finalitat és absolutament
pública, una més de tipus corporatiu de representació d’un
53

sector comercial, però una altra de prestació de serveis
socials o a l'atenció de l'emergència social de les persones;
que des de l'Ajuntament s'aprova aquesta moció en el sentit
de volen saber i voler estar atents a allò que pugui sortir
d'un procés endegat per part d'una fundació en virtut d'una
denúncia
i del qual s'han obert, tot just, diligències
prèvies en un jutjat; que s'ha de tenir el màxim respecte,
com ha dit el senyor Giró, a la presumpció d'innocència del
senyor que ha presidit aquestes entitats i que ha estat
destinatari d'aquesta denúncia i que, per tant, aquest és el
sentit de la moció que s'aprova avui aquí al Ple.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la
urgència de la moció abans transcrita.
Seguidament,
el
Ple
de
l’Ajuntament
ACORDA,
per
unanimitat, aprovar la moció abans transcrita.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Sànchez Dipp que diu que es suma als comentaris que s'han fet
amb tota la tranquillitat i transparència; que és una moció
que vetlla pel bé comú i, especialment, per la transparència
i que la Candidatura d'Unitat Popular estaria disposada si es
volgués afegir alguna qüestió sobre vetllar pel principi
d'innocència i que, en tot cas, dóna les gràcies pels vots a
favor.
----Ajuntament: Es dóna suport a la declaració "18 de juliol,
mai més" impulsada per entitats memorialistes. El senyor
Armengol Subirós procedeix a la lectura de la moció següent:
"Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular de
Figueres per donar suport a la declaració de les entitats
memorialistes: 18 de juliol, mai més i per a la retirada de
la simbologia feixista de la ciutat de Figueres. El pròxim 18
de juliol es compleixen 80 anys del cop d'Estat amb el qual
un sector de l'exèrcit espanyol es va revoltar contra el
govern democràtic de la República per prendre violentament el
poder, provocant una sagnant guerra civil amb fortes
connotacions internacionals, utilitzant durant tres anys una
violència sense límits, amb l'ajut decisiu de l'Alemanya nazi
i de la Itàlia feixista. La repressió posterior a la guerra
va significar l'execució de desenes de milers de ciutadans i
ciutadanes i la conversió del país en una immensa presó. Mig
milió de persones van haver d'exiliar-se en mig de grans
patiments, milers d'elles acabant als camps d'extermini nazis
i el país va quedar destrossat, en la misèria sota una
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dictadura que va durar quasi quaranta anys. Catalunya va
patir una doble repressió. Doncs, a més va haver de patir la
repressió de la seva identitat nacional, no només per la
liquidació de l'Estatut i les seves institucions polítiques
sinó també per l'intent d'anullar-la culturalment. Els
desastres que va causar la violència feixista, tant en la
guerra com en la postguerra, segueixen presents moltes
dècades després. Les vulneracions dels drets humans causades
per la violència franquista no s'han resolt encara, com ho
demostren les més de cent mil persones que romanen en fosses
comunes, o pel fet que molts collectius que van patir
persecució no han estat reparats mai, i la majoria dels
llibres de text escolars contribueixen encara a produir i
reproduir ignorància sobre aquest dur passat: si no hi ha
públicament les víctimes, no hi ha públicament els botxins.
Sobre la memòria de tots els horrors que va causar el
franquisme, la societat democràtica ha de construir una
cultura dels drets humans que ens vacuni contra qualsevol
intent d'utilitzar la violència per a la conquesta del poder
o per imposar una ideologia o una manera de vida. Els valors
democràtics són incompatibles amb qualsevol sentiment cap a
una dictadura. No es pot ser demòcrata a l'Estat espanyol si
no s'és antifranquista. Part de la debilitat de la nostra
democràcia està directament relacionada amb la manca de
reparació de les víctimes del franquisme, la manca de
formació sobre aquest passat de la ciutadania educada després
de la mort del dictador, i l'absència en les institucions
públiques d'actes simbòlics que rebutgin sense fissures
aquests anys de persecució del diferent i de manca de
llibertats. Els ajuntaments democràtics han estat des del
principi de la transició un dels elements fonamentals per
projectar els valors democràtics en la cultura política del
nostre país. La seva proximitat a la ciutadania és una eina
de treball que ha de seguir produint i reproduint cultura
democràtica. Aquesta és la raó per la qual creiem que el
pròxim 18 de juliol poden tenir un paper important en el
rebuig al cop d'Estat de 1936, a l'establiment de la
dictadura i a qualsevol forma de l'exercici de la política
que tracti d'imposar per la força idees i creences, de vèncer
i no de convèncer. Davant una data clau per al nostre país,
una data que volem recordar en homenatge a les persones que
en van patir les conseqüències, una data que no ha de passar
desapercebuda a les generacions més joves, que s’incorporen a
la ciutadania amb plens drets polítics i amb la capacitat
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d’incidir en el seu destí i en el de tota la societat. Ens ha
de servir per recordar que cal defensar la democràcia i la
llibertat cada dia, fins i tot davant els mateixos estats
constituïts per defensar-les. Per tot això, el ple de
l’Ajuntament de Figueres acorda: 1. Condemnar la revolta
militar feixista dirigida pel General Francisco Franco
Bahamonde, el juliol de 1936, contra el govern republicà
legítimament
i
democràticament
constituït
l’any
1931.
Igualment condemnar, el règim dictatorial posterior que
durant quaranta anys va reprimir a sang i foc tot vestigi de
dissidència i lluita per la llibertat, la justícia social,
els drets de les persones i la defensa dels drets nacionals i
culturals de Catalunya. 2. Donar suport a la declaració “18
de juliol, mai més” impulsada per les entitats memorialistes
com Amicale Mauthausen i la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Històrica.
3. Collocar el dia 18 de juliol a
la façana de l’Ajuntament una pancarta en què pugui llegir-se
“18 de juliol mai més”. 4. Participar en el programa
d’activitats en commemoració del 80è aniversari de l’inici de
la Guerra Civil que la Conselleria d’Afers Exteriors,
Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de
Catalunya i el Memorial Democràtic duran a terme. 5. Suprimir
la simbologia franquista encara existent a la ciutat."
Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Armengol Subirós
que diu que no creu que això requereixi una defensa gaire
extensa; que només vol dir que és un acte més de justícia
envers les víctimes i els represaliats; que aquest acte
d'avui i que s'ha de fer en aquest 18 de juliol ha de ser un
instrument de sensibilització especialment per als joves a
favor del respecte dels drets democràtics i de la necessitat
de vetllar tossudament per preservar-los.
Seguidament, intervé el senyor Pérez Márquez que diu que
en aquesta moció els agradaria poder-hi fer una esmena i
poder dividir el primer apartat en dos i que també els
agradaria poder votar-ho punt per punt.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que tots han comentat aquest tema en Junta de Portaveus i
que és decisió del ponent de la moció acceptar l'esmena o no,
però que han dit que no serien partidaris de la separació per
punts.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol
Subirós que diu que hi estan d'acord; que, tal com s'ha dit a
Junta de Portaveus, creuen que aquest document té sentit en
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la seva totalitat, amb tots els seus punts i que no són
partidaris de votar-ho per parts.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Pérez Márquez que diu que a Ciutadans els agradaria poder
condemnar la dictadura franquista, però no amb un redactat
partidista i que és per això que demanen que es pugui fer
punt per punt.
Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que
pregunta que si Ciutadans pot especificar una mica el sentit
del redactat partidista, però que, en tot cas, mantindrien el
que han dit en Junta de Portaveus i que entenen que és una
moció completa, però que demana que si poden especificar què
significa un redactat partidista en una moció que el que fa
és condemnar el feixisme i la dictadura que va dur a terme el
general Francisco Franco durant 40 anys.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Pérez Márquez que diu que Ciutadans està totalment a favor de
condemnar la dictadura del general Franco i els 40 anys de
dictadura; que ho volen fer, però que no ho volen fer amb un
redactat en el que es diu que aquesta dictadura o que
aquestes represàlies van anar dirigides gairebé exclusivament
contra el poble català o Catalunya; que ha estat una cosa que
ha patit tot l'estat espanyol i que, per això, els agradaria
poder fer dos punts; que un que digués “condemnar la revolta
militar feixista i el règim dictatorial repressor posterior
dirigit pel general Francisco Franco Bahamonde” i l'altre
que digués “condemnar el règim dictatorial que reprimeix a
sang i foc tots els vestigis de dissidència, lluita per la
llibertat, la justícia social, els drets a les persones i la
defensa dels drets nacionals i culturals de Catalunya”; que
demana que aquest primer punt sigui així i que la resta es
pugui votar per punts perquè que hi ha punts amb els que
estan totalment conformes, però que en d'altres els agradaria
abstenir-se.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol
Subirós que diu que no; que ha de reiterar la posició de la
Candidatura d'Unitat Popular contrària en aquesta divisió;
que no sap si ara toca expressar opinions molt i molt
personals; que suposa que és el regidor més vell d'aquesta
sala i que, per tant, és un fill directe d'aquell moment, ja
que és nascut l'any 1948; que pot assegurar que les seves
experiències en una escola rural, d'un poble de 90 habitants,
van ser tremendes; que creu que no es pot esborrar de cap de
les maneres el que és el drets de les persones, de les
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llengües de les cultures i dels drets nacionals d'un poble;
que és un greuge molt gran que hi ha sobre i que dura fins
avui perquè una bona part de la política de l'estat espanyol
encara dóna voltes sobre aquest greuge.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Pérez Márquez que diu que està conforme amb això que diu el
senyor Armengol; que aquesta situació l'ha viscut el senyor
Armengol aquí, però que pot dir que la seva família, que és
de Màlaga, també l'ha viscut; que hi ha molta gent que ha
mort per culpa d’en Franco; que per això Ciutadans volen
condemnar això, però que no ho volen fer exclusivament per
una represàlia sobre el poble català perquè no ha estat
l'únic i que no ho neguen, sinó que hi volen votar a favor.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que si aquesta sensació d'exclusivitat podria quedar salvada
per igualment condemnar el règim dictatorial posterior que
durant 40 anys va reprimir a sang i foc tot vestigi de
dissidència, lluita per la llibertat, justícia social i entre
d'altres els drets de les persones i defensa dels drets
nacionals i culturals de Catalunya i que pregunta si es
podria posar que, entre d'altres, es van limitar aquests
drets.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Pérez Márquez que diu que en el redactat, a banda que sigui
exclusiu sobre Catalunya, també hi ha el tema del drets
nacionals de Catalunya i que aquests drets no els tenia
Catalunya en aquell moment.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que l'any 1931 l'Estatut estava en marxa.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Pérez Márquez que diu que sí, però que no era un Estatut com
el que hi ha ara.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que es tracta de decidir si s'accepta esmena o que si
realment hi ha dificultats per assumir el text integral o
l'esperit del text; que entén que qui presenta la moció no
està d'acord en acceptar esmena i que el grup de Ciutadans ja
ha fixat la seva posició.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo
Delestal que diu que el Partit Popular, com no podria ser
d'una altra manera, condemna totes les dictadures, les del
passat i les del present i que, fins i tot condemnen la
dictadura franquista; que pensa que d'altres grups hi ha
moltes dictadures que no condemnen; que des del Partit
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Popular condemnen totes les dictadures i fins i tot la
franquista; que també condemnen totes les guerres, tant les
d'un bàndol i com les d'un altre i que esperen que no hi hagi
mai més guerres ni mai hi hagi dictadures.
Seguidament, intervé el senyor Giró Ribas que diu que
Esquerra Republicana dóna total recolzament a aquesta moció;
que és veritat que la resta de pobles d'Espanya van ser
reprimits; que el grup d'Esquerra recolzaria totalment el que
ha dit el company de Ciutadans i que estan totalment d'acord
amb aquesta moció.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll
que diu que començarà amb una frase de la pròpia moció; que
sempre li ha cridat moltíssim l'atenció per la valentia que
va representar en aquells moments Miguel de Unamuno a
Salamanca, l'any 1939, quan va dir "venceréis pero no
convenceréis" en presència de Carmen Polo de Franco, el
general
Millán-Astray
i
un
munt
d'altres
feixistes
reconeguts, que era gent que no tenia cap pena per carregarse la gent per les seves idees; que Unamuno era una persona
que inicialment havia defensat postures que li semblaven
diferents, però que va saber canviar a la vista de com
aquella gent havia estat evolucionant; que és membre d'Unió
Democràtica que és un partit que neix l'any 1931 amb la
situació de l'Estatut; que és un partit que pateix morts com
en Manuel Carrasco i Formiguera que va ser afusellat per
defensar uns drets nacionals que ha de recordar que surten en
el redactat de l'actual Estatut, ja que parla dels drets
nacionals de Catalunya; que no és quelcom que sigui nou, però
que van ser atacats durant tot aquell període; que estan
parlant de pau i de no utilització de la violència; que estan
parlant de fer les coses d'una manera raonada, raonable i
democràticament com fan aquí periòdicament que s'asseuen i
gaudeixen d'aquesta feina que fan que és quelcom de profit
per al comú de la gent a la que representen i que, a més a
més, acaben compartint vivències, amistat i companyonia amb
aquestes persones que es van reunint aquí al Ple; que això és
el que volen conservar de totes les maneres possibles i que
faran tot el que calgui per conservar-ho; que penjar una
pancarta és una pura qüestió de simbologia, però que es fa
quelcom realment intens per aconseguir que es mantingui
aquesta situació de tranquillitat i de “relax” sobretot en
moments com aquest que en el món es tornen a aixecar els
dimonis dels nacionalismes arreu; que es pot veure com, en
aquests
moments,
als
Estats
Unitat
hi
ha
afanys
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proteccionistes i nacionalistes de tota mena, amb personatges
fent discursos d'un tarannà que sorprèn enormement; que avuii
mateix a Europa el president d'Hongria ha dit que votarà i
farà votar al seu Parlament coses diferents a les de la Unió
Europea; que són coses que s'han anat aconseguint amb molt
d'esforç des de l'any 1945 fins ara, però que se les vol
passar pel ”forro”; que es carregaran l'eina que està
permetent mantenir aquesta unió i aquesta unitat que està
fent tant de bé i que, per tant, a favor de la moció amb tots
els seus ets i tots els seus uts i endavant i fent tot allò
que calgui.
Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu
que com no pot ser d'una altra manera donaran suport a la
moció; que no han d'oblidar la tradició que representa el
Partit Socialista; que el seu lloc era i serà amb els
vençuts; que en tots i cadascun dels governs de la República
hi havia participació del Partit Socialista Obrer Espanyol,
fins i tot, el darrer president del Consejo era el Negrín;
que la situació avui els posa davant d'un mirall; que hi ha
hagut una transició i que ara hi ha una constitució, però que
no s'ha fet, com per exemple es va fer a Sud-Àfrica, una
comissió de la veritat i la justícia perquè seria molt més
fàcil entendre's si tots sabessin les coses i se les
haguessin dit a la cara; que no s'hauria de discutir sobre
una frase o una altra, ja que tots sabrien que es va reprimir
des dels drets nacionals i culturals perquè hi havia
l'Estatut de Núria i es va prohibir l'ús de la llengua
catalana com també d'altres nacionalitats; que això és així;
que també es va reprimir de manera absolutament reprovable
els miners d'Astúries, els miners de Lleó o els camperols
d'Extremadura; que això va passar institucionalitzadament
després; que també podrien dir que a la rereguarda de
Catalunya van passar moltes coses abans de la CNT i la FAI;
que també van passar a la rereguarda en Extremadura en mans
de la falange; que aquesta és una situació sobre la que estan
periòdicament discutint perquè no s'ha dit i no se sap tot;
que s'hauria de poder fer tot públic, però que hi ha una cosa
que els interessa d'aquesta moció que és la retirada; que no
pot ser que hi hagi homenatges a uns, però als altres no; que
hi hagi gent a les foses i que els altres tinguin el seu
monument; que amb això no hi estan pas d'acord i que, com ha
dit al principi de la intervenció sobre el militar republicà,
Manuel Tagüeña, el seu lloc és i serà sempre al costat dels
vençuts.
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A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Pérez Márquez que diu que li agradaria fixar el posicionament
de Ciutadans perquè abans ha demanat l'esmena; que estan una
mica decebuts perquè això no pugui ser un tema transversal i
poder votar a favor, però que volen deixar clar com ja van
fer al Parlament el seu més absolut menyspreu, rebuig i la
seva més contundent condemna per totes les dictadures
incloent la que afecta aquest país amb l'alçament del general
Franco contra el govern republicà que va provocar una guerra
civil i que els va portar 40 anys de règim dictatorial; que
Ciutadans s'abstindrà en aquest votació, però que si s'hagués
fet per punts haurien votat a favor de la condemna i de
suprimir tots els símbols franquistes; que els sembla que és
l'hora de començar a mirar al futur i deixar de mirar al
passat i que creuen que tots han après al lliçó del que no
cal fer i ser conseqüents amb la història que demostra que el
fet d'intentar imposar una ideologia sobre la dels altres és
un camí sense sortida.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la
urgència de la moció abans transcrita.
A continuació, se sotmet a votació la moció abans
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en
votar-hi a favor els quinze membres de l’Ajuntament següents:
Felip Torres, Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll,
Masquef Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig,
Barrenechea Montero, Galimany Granés, Perpinyà Fortunet, Giró
Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós i Vergés Moreno; i
abstenir-se, els quatre membres de l'Ajuntament següents;
Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu i Pérez
Márquez.
----Ajuntament: S'acorda la creació del Consell Municipal de
Turisme. El senyor Amelló Montiu procedeix a la lectura de la
moció següent:
"El Grup Municipal de Ciutadans-Figueres, en base a la
normativa vigent, presenta per al seu debat i aprovació, si
escau, al Ple de la Corporació Municipal la següent: Moció
relativa a la creació d'un Consell Municipal de Turisme. Atès
que el passat dia 2 de juliol es va inaugurar la nova Oficina
de Turisme de Figueres a la Casa Empordà, la qual pretén ser
més que un simple punt d'informació i aspira a convertir-se,
d'una banda, en la porta d'entrada per descobrir la comarca
i, d'altra, en el punt de trobada dels productors
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agroalimentaris del territori amb els seus potencials
consumidors finals, així com, en un espai de comercialització
de productes gastronòmics tradicionals empordanesos, de venda
de paquets turístics de visita a llocs de la ciutat i del
conjunt de la comarca, i de potenciació de nous valors del
territori. Atès que, tal com va destacar, en el seu discurs
inaugural, l'Alcaldessa Marta Felip, es vol potenciar l'eix
de l'anomenat “carrer dels genis” que connecta les cases
natals d'illustres Figuerencs (Salvador Dalí, Carles Fages
de Climent i Narcís Monturiol) i els Museus de la ciutat
(Museu Empordà, Museu del Joguet, Teatre-Museu Salvador
Dalí), convertint aquest eix en un pol comercial i de trànsit
autèntic que atrau visitants i turistes de la ciutat. Atès
que, en l'actualitat es calcula que anualment la nostra
ciutat rep entre 1,4 i 1,5 milions de visites, fet que
suposa, tal com va puntualitzar el Conseller d’Empresa i
Coneixement, el Sr. Jordi Baixet, que per cada Figuerenc
rebem uns 28-30 visitants. Atès que, el turisme és un dels
principals motors econòmics de Figueres i la seva àrea
d'influència, a la importància creixent de la indústria
turística en l'economia de la comarca i en el seu impacte en
el desenvolupament econòmic de la ciutat, i a la rellevància
d'aquest sector per a la creació de riquesa i ocupació ja que
fomenta la millora d'altres sectors, com el de serveis i
comerços i, que tal com va recordar del President del Consell
Comarcal, Ferran Roquer, “més de dos terços de la riquesa
d'aquest territori provenen del turisme”. Atès que, és
necessari una millor i més eficient gestió turística tenint
present la necessitat de promocionar un turisme responsable i
sostenible, amb les mires posades en el Marc Estratègic Comú
(MEC), que és el marc que regeix la Estratègia Europa 2020,
que té la finalitat d'estimular un creixement intelligent,
sostenible i integrador. Atès que, Figueres es troba en una
situació estratègica, ja que compta amb un meravellós
paratge, amb una esplèndida oferta d'alta qualitat que
combina naturalesa, patrimoni, cultura, gastronomia i un
potent sector serveis i comercial per oferir als visitants.
Atès que, l'objectiu general del Pla d'Acció Sectorial en
l'Àmbit del Desenvolupament Turístic redactat a l'abril de
2014 determina com a objectiu general establir un programa de
treball que asseguri el desenvolupament de les diverses
iniciatives turístiques existents, les doti de contingut
(incorporant els recursos, nous elements de interès,
documentació, etc.), faciliti la seva gestió (senyalització,
62

manteniment) i el suport a la creació de productes turístics,
mitjançant la implicació de tots els agents turístics públics
i privats i, al mateix temps, fer arribar un missatge al
conjunt del territori que aquestes iniciatives signifiquen
una nova oportunitat de desenvolupament local i creació
d'ocupació. Atès que, el Reglament Orgànic Municipal (ROM) en
el seu Títol Primer, Capítol Primer, Secció Primera, Article
8º.3
preveu
que
“Igualment
existiran
com
a
òrgans
complementaris el Consell Consultiu d'Entitats de la Ciutat,
la Comissió Especial de Comptes, les Comissions Informatives,
els Grups Municipals, els Portaveus dels Grups Municipals, la
Junta de Portaveus, el Consell de Ciutat, el Consell
Municipal de Vilatenim, els Òrgans Territorials de Gestió
desconcentrada i els Consells de Participació en els termes
que es preveuen en aquest reglament”. Atès que, el Reglament
Orgànic Municipal (ROM) en el seu Títol Primer, Capítol
Tercer, Secció Tercera, Article 109º a 113º preveu que:
109.1. L'objecte dels consells de participació és facilitar,
estimular i canalitzar la participació dels ciutadans i de
les
seves
associacions
en
la
gestió
dels
assumptes
municipals, fent possible la corresponsabilització d'aquests
al govern municipal. 109.2. La funció dels consells de
participació es dirigirà principalment a informar sobre les
iniciatives municipals relatives al sector que afecti l'òrgan
en qüestió i a proposar a l'Ajuntament iniciatives pròpies
referents al sector d'interessos que els són propis. 110.1.
La competència per a la creació, modificació o extinció dels
consells de participació correspondrà al Ple de l'Ajuntament.
110.2. Conjuntament amb l'acord de constitució dels consells
de participació, el Ple establirà la seva organització,
composició, atribucions i els altres aspectes referits en el
seu funcionament. 111.1. Sense perjudici d'altres fórmules de
participació ciutadana que es puguin arbitrar, l'Ajuntament
en Ple podrà crear consells de participació de caràcter
sectorial o de caràcter territorial. 111.2. Els consells de
participació de caràcter sectorial agruparan persones o
entitats especialitzades en el sector d'activitat municipal a
la qual correspon l'òrgan. Si s'escau, els consells
sectorials es promouran bàsicament en relació als serveis
personals que presta l'Ajuntament. 112. Correspon als
consells de participació, en relació amb el territori o el
sector material corresponent, les funcions següents: a)
Formular propostes per resoldre els problemes administratius
que els afectin. b) Emetre informes a iniciativa pròpia o de
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l'Ajuntament sobre matèries de competència municipal. c)
Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el
funcionament
dels
serveis
i
els
organismes
públics
municipals. d) Les altres de naturalesa anàloga que determini
l'acord de creació. 113.1. L'estructura organitzativa dels
consells de participació serà determinada a l'acord o
reglament pel qual el Ple els constitueixi. El consell estarà
integrat per una assemblea en la qual participaran els
representants de les entitats o persones relacionades amb el
districte o sector que es tracti. 113.2. El consell estarà
presidit pel regidor en qui l'Alcalde delegui. En aquest
sentit, Ciutadans proposa la creació d'un nou Consell
Sectorial o Municipal de Turisme que s'adeqüi al Reglament
Orgànic Municipal i comenci a funcional de la forma més
immediata possible. En aquest haurien de participar, a més
dels Grups Municipals d'aquesta Corporació, les associacions
relacionades amb el sector turístic, aquelles amb interessos
en la matèria (allotjaments, intermediació de productes
turístics,
indústria
agroalimentària...)
sindicats
més
representatius del sector i la societat civil, sense
detriment d'unes altres que puguin considerar-se oportunes.
Per tant, Ciutadans Figueres proposa els següents acords per
a la seva aprovació en el Ple Municipal: 1. Creació del
Consell Municipal de Turisme, dotant-lo del seu reglament
intern de funcionament, i la seva posterior aprovació en el
Ple Municipal. 2. Elaboració per aquest Consell, quan aquest
estigui constituït, d'un Pla Integral de Desenvolupament i
Foment del Turisme de la ciutat de Figueres basat en el Pla
d'Acció Sectorial en l'Àmbit del Desenvolupament Turístic,
que tingui present l'estratègia per a la valorització dels
recursos territorials de l'Empordà desenvolupat en 2009 i que
serveixi com a full de ruta amb unes finalitats i objectius
clars i concrets per dur a terme durant aquest mandat. 3.
Autoritzar a l'Alcaldessa Presidenta per dictar i fer tants
actes i gestions com siguin necessàries per dur a terme
aquest acord adoptat."
Prossegueix amb l'ús de la paraula
el senyor Amelló Montiu que diu que básicamente es la
creación de un Consejo Municipal de Turismo para poder
empezar a hablar sobre la importancia del turismo en la
ciudad y poder empezar a marcar objetivos y estrategias para
los próximos años.
Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que
serà magnífic poder comptar amb una eina de treball com
aquesta; que el turisme és la primera indústria de la ciutat
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és quelcom que diu pràcticament a cada Ple; que pràcticament
tota la ciutat viu d'aquest turisme que arriba; que és un
turisme entès en un sentit ample; que és un mix de cultura,
gastronomia, enologia, turisme i comerç; que tot junt fa que
siguin una potència de primer ordre; que han anat dissenyant
les polítiques al llarg dels darrers exercicis des de fa ja
uns quants anys al voltant de la creació d'aquest mix; que en
el seu moment això es va plantejar a les diferents àrees de
promoció econòmica de tota la comarca perquè entenen que no
pot ser només Figueres, sinó que la redacció del Pla
d'estratègic de dinamització d'aquest sector ha de ser a tota
la comarca i que d'aquí en sortís aquest Pla de dinamització
del sector turístic concret; que ara es va a la realització
pràctica de com es posen en marxa aquestes accions que en
parla aquest pla d'acció concret; que entén que aquesta eina
de treball, aquest Consell Municipal de Turisme, els ha de
donar la força per venir al Ple i demanar la creació de noves
places, la dotació pressupostària necessària i la inversió
que cal per posar de relleu la necessitat que tot aquest
turisme s'ha d'anar fent més sostenible, de més qualitat, de
menys quantitat i, probablement desestacionalitzar-lo perquè
no hauria de ser només juliol i agost, sinó que des de març o
des de febrer fins el novembre es tingui aquí un reguitzell
de persones que els visitin perquè les activitats que s'estan
oferint permeten aquesta desestacionalització; que no es
tracta només de sol i platja, sinó tot allò que hi ha per
oferir i que, per tant, votaran a favor amb entusiasme per
aquesta eina de treballa;
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que com han dit a Junta de Portaveus aquest Consell
Municipal de Turisme pot ser un magnífic òrgan de
collaboració de sector públic i de sector privat a la ciutat
en tots aquells àmbits que tenen influència en turisme, tant
des de la vessant activa com la vessant de necessitat que
sigui respectuós o compatible amb la vida ordinària a la
ciutat; que, per tant, celebren aquesta iniciativa i que es
tracta de portar-la endavant.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la
urgència de la moció abans transcrita.
A continuació, el Ple de l'Ajuntament ACORDA, per
unanimitat, aprovar la moció abans transcrita.
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----Assistència
social:
Es
declara
Figueres
municipi
compromès amb les persones refugiades. El senyor Cruanyes
Zafra procedeix a la lectura de la moció següent:
"Moció del món local en defensa de l'acollida de les
persones refugiades. L’any 2001 les Nacions Unides van
declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les Persones
Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la dramàtica
situació que viuen milions de persones desarrelades entre
refugiades, apàtrides, desplaçades internes i sollicitants
d’asil que actualment hi ha al món, que es veuen abocades a
marxar de casa seva per motius religiosos, polítics, ètnics,
o d’orientació sexual, entre d’altres. Amb la commemoració
d’aquest dia, les Nacions Unides volien que la ciutadania
sentís de pròpia veu la situació que viuen milers de persones
desplaçades i refugiades arreu del món, així com reconèixer
la tasca dels professionals i voluntaris de les entitats que
treballen en matèria d’immigració i asil que donen suport
jurídic, social i psicològic a les persones sollicitants de
protecció
internacional.
Des
d’aleshores,
diverses
organitzacions de la societat civil i les diferents
institucions catalanes han commemorat aquesta data treballant
per donar a conèixer aquesta realitat i denunciant la manca
de polítiques públiques a nivell del govern de l’Estat
espanyol, que és l’administració competent a l’hora de fixar
els contingents i resoldre les sollicituds de protecció
internacional, que s’ha situat a la cua d’Europa a l’hora de
proveir places per a persones refugiades i que encapçala el
rànquing de països que deneguen més sollicituds d’asil.
Malgrat aquesta realitat, des de Catalunya s’ha mantingut un
fort compromís amb la protecció internacional com demostren
diverses iniciatives que van des de la que ha protagonitzat
el PEN Club Català acollint escriptors refugiats, el programa
de ciutats defensores dels drets humans a nivell municipal, o
la tasca de coordinació que fa Asil.cat agrupant les entitats
que treballen donant assistència a les persones amb
necessitats de protecció internacional. Pel que fa a les
institucions
públiques
catalanes,
el
Fons
Català
de
Cooperació al Desenvolupament ha estat treballant en matèria
de protecció internacional des de la seva fundació fa 30
anys, el darrer exemple del qual ha estat la campanya
d’emergència del 2013 per donar assistència a les víctimes de
la guerra Civil a Síria que continua vigent. Per altra banda,
el 28 de gener de 2014, el Govern de la Generalitat aprovava
el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, amb
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aportacions de diverses institucions i entitats, que engloba
el dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària. Però
és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un
vaixell amb centenars de persones que fugien dels seus països
cercant refugi camí d’Europa, que es va despertar una onada
d’indignació i rebuig de part de la ciutadania europea a la
manca de resposta dels Estats amb les persones refugiades.
Aquell dia molts ajuntaments catalans van mostrar la seva
solidaritat amb el municipi de Lampedusa, que esdevindria la
principal administració pública que oferia acollida, aixopluc
i assistència a les persones que cercaven refugi, sense
tenir-ne les competències ni els recursos. Durant l’estiu de
2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers
de persones, la gran majoria, ciutadans sirians, però també
afganesos, eritreus, sudanesos i iraquians. Els vam veure
travessar el sud-est d’Europa durant mesos passant per
Turquia,
Grècia,
Macedònia,
Sèrbia,
Hongria,
Àustria,
Alemanya... Una situació que havia viscut la Mediterrània la
primavera d’aquell any, esdevenint una veritable fossa comuna
per milers de persones que fugien de Líbia, del Sudan,
Eritrea, Somàlia, Nigèria, Mali… Persones que escapaven de
l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna. El
setembre
de
2015
el
Fons
Català
de
Cooperació
al
Desenvolupament, la immensa majoria d’ens locals catalans,
així com les associacions municipalistes i el Govern de la
Generalitat, mostraven la seva predisposició a acollir
aquelles persones demandants de protecció internacional,
preveient una allau d’arribades de refugiats que no s’ha
esdevingut. En aquest sentit, cal destacar la proposta de
l’Ajuntament de Barcelona de crear una xarxa de ciutats
refugi per donar resposta a aquesta situació, així com
creació del Comitè per a l’Acollida de les Persones
Refugiades a Catalunya, per part de la Generalitat de
Catalunya com a òrgan transversal i de coordinació integrat
per les entitats socials, l’administració local i la
Generalitat. Durant aquests darrers mesos hem assistit a una
vergonyant manca de responsabilitat per part dels governs
europeus a l’hora d’establir el nombre de persones refugiades
que calia reubicar entre els Estats membres de la UE, així
com a promeses incomplertes de la major part dels governs com
el de l’Estat espanyol, que tot i comprometre’s a acollir
16.000 refugiats en dos anys, la realitat no ha superat les
poques desenes de persones reassentades. En canvi, la reacció
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de les institucions europees ha estat plantejar-se aplicar a
Turquia i tercers països emissors l’erroni model del govern
espanyol a la frontera sud de Ceuta i Melilla de condicionar
ajudes al desenvolupament i suport comercial i econòmic a
canvi que el govern del Marroc i altres països subsaharians
facin de mur de contenció de possibles refugiats. En aquest
sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb
Turquia vulnera la legislació que protegeix les persones
refugiades, posa en joc els drets humans, i lluny de trobar
una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i
compleixi
amb
l’obligació
dels
estats
d’acollir
les
sollicitants d’asil, la Unió Europea externalitza les seves
fronteres i subcontracta aquestes responsabilitats a l’Estat
turc. Aquesta mesura va ser rebutjada tant per el Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament, com per la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis,
que aglutinen tot el municipalisme català. Un cop més veiem
com els governs dels Estats membres de la UE parteixen d’una
premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la
crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones
refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la
crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari,
i prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc de
les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar
amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la
Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i
legals: visats humanitaris, possibilitat de sollicitar
l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països
d’origen i trànsit, etc. Aquest èxode ja ha costat milers de
vides i davant d’aquesta catàstrofe humanitària totes les
institucions públiques, així com la ciutadania en el seu
conjunt, tenim l’obligació ètica, moral i legal d’atendre,
socórrer i acollir les persones refugiades respectant els
drets fonamentals de l’asil i de la protecció internacional
recollits en les convencions internacionals, fonamentalment
l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, la
Carta de drets Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció
sobre l’Estatut dels Refugiats, així com el Protocol de 1967.
A diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de
govern
de
la
UE,
els
ajuntaments,
les
institucions
supramunicipals i les associacions municipalistes catalanes
estem donant suport a les persones refugiades en ruta, a
través de la campanya del Fons Català i d’altres iniciatives,
i estem treballant per a la seva integració quan arribin a
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Catalunya, tal i com va expressar el president de la
Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva
carta al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de
març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per
acollir al voltant de 4.500 refugiats. I els que calgui
afegir. Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el
que van fer fa setanta anys milions d’europeus finalitzada la
Segona Guerra Mundial, i el que van fer els nostres avis i
besavis fugint del terror feixista acabada la Guerra Civil,
hem d’obrir els braços com van fer altres països amb
nosaltres durant aquell episodi de trista memòria. Per tot
això, des de l'Ajuntament de Figueres es proposa l'adopció
dels acords següents acords: - Declarar Figueres municipi
compromès amb les persones refugiades. - Exigir que el món
local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les
polítiques de protecció internacional, refugi i asil a
Catalunya, atès que és en l’àmbit local on es posen en marxa
i on cal garantir l’acollida de manera eficaç. - Exigir a
l’administració general de l’Estat que els municipis disposin
dels recursos econòmics necessaris per garantir l’acollida de
les persones refugiades. - Exigir que es faci marxa enrere en
l'acord entre els Estats i governs de la UE i Turquia que
permet retornar a territori turc als refugiats arribats a
Grècia i que futures negociacions estiguin subjectes als
drets humans i al Dret Internacional. - Reclamar que es
garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals
i segures en països d'origen i trànsit i que el govern
espanyol
assumeixi
la
seva
responsabilitat
acceptant
íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades
que li corresponen de manera immediata. - Denunciar
l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament,
l’acollida i l’acompanyament de les persones refugiades que
estan en ruta o en camps de refugiats a Grècia i d’altres
països acollidors de manera temporal o definitiva. Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional
a Catalunya, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per
a poder implementar les mesures concretes que estableix, que
garanteixi una acollida estable i de qualitat a les entitats
executores i els municipis catalans on aquestes persones
s’estableixin. - Manifestar el compromís del món local
d’oferir els municipis territori d’acollida i protecció,
adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats
especials de les persones sollicitants d’asil per garantir
la seva vida en família i la seva integració.
- Continuar
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donant suport i collaborar amb les entitats catalanes i
xarxes d’entitats que treballin en l'acollida i el servei a
les persones sollicitants d’asil. - Collaborar estretament
amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a
l’Acollida de les Persones Refugiades i participar en
l’establiment dels municipis acollidors conjuntament amb el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. - Treballar en
la sensibilització i el compromís de la població del municipi
per garantir la integració de les persones refugiades, creant
els vincles i la interacció necessària per prevenir el
racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.
- Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al
desenvolupament i solidaritat internacional i mantenir la
coordinació de les mateixes amb les entitats municipalistes a
través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
entitat especialitzada en aquest àmbit que té delegada
aquesta funció per part de la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. - Fer
arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea,
així com a les entitats socials del municipi (o ens local
supramunicipal si és el cas)."
Seguidament, intervé el senyor Armengol Subirós que diu
que la Candidatura d'Unitat Popular òbviament donarà suport a
la moció; que comparteixen el 100% del seu contingut, paraula
per paraula; que només vol dir que estan en un moment en què
la vergonya vessa per tot arreu; que potser tots en tenen una
part que els correspondria assumir; que el que està passant
és una indecència; que és clarament una indignitat; que avui
estan dient paraules grosses, importants i solemnes, però que
potser de tant en tant s'han de dir aquestes paraules i tot
allò que sigui a favor de la dignitat de les persones; que
això que estan llegint als diaris des de fa uns mesos és una
cosa que els posa tristos i que els fa plorar; que és una
cosa que és insuportable; que s'ha vist el tema de la Gran
Bretanya com partits que han estat promovent el Brexit només
ho han fet amb l'únic argument d'anar en contra de la
immigració; que això s'ha vist com també s'ha vist com
aquests mateixos responsables el dia següent han agafat i han
marxat; que han agafat, han obert la porta i han dit “ara,
allò que volíem ja ho tenim, ja us arreglareu” perquè tothom
sap que ni la Gran Bretanya ni ningú pot viure sense els
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joves immigrants; que està d'acord totalment amb aquesta
moció; que estan segurs que Figueres complirà amb el seu
paper quan li toqui; que estan preparats per fer-ho i que ho
faran bé, però que és trist perquè no tothom ho farà igual.
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 disset membres de l’Ajuntament següents:
Felip Torres, Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll,
Masquef Creus, Pujol Matas,
Felip Gayolà, Martínez Puig,
Barrenechea Montero, Galimany Granés, Perpinyà Fortunet, Giró
Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, Amelló Montiu, Pérez
Márquez i Vergés Moreno; i abstenir-se, els dos membres de
l'Ajuntament següents; Olmedo Delestal i Borrego Torres.
----Parcs i jardins: S'acorda abandonar l'ús dels herbicides
que continguin glifosat. El senyor Vergés Moreno procedeix a
la lectura de la moció següent:
"Moció del grup municipal de Compromís d'Esquerres per
Figueres (CExF) per l'abandó del glifosat i tots els
herbicides nocius per a la salut humana cap a una jardineria
ecològica. 1. El glifosat. És un herbicida sistèmic no
selectiu desenvolupat per la multinacional Monsanto, que en
va ser propietària de la patent fins a l’any 2000. Es tracta
de l’herbicida més usat a tot el món i recentment
l’Organització Mundial de la Salut l’ha classificat com a
“possible cancerigen” tot i que l’empresa l’ha venut sempre
com a inofensiu. Des de fa poques dècades, ha passat d’un ús
estrictament agrari a un ús molt més estès. Els ajuntaments
l'utilitzen habitualment en la gestió de parcs, zones
enjardinades, camins, carreteres i carrers. Juntament amb els
herbicides, s'usen altres productes per als tractaments de
plagues en l'arbrat que suposen un risc en la salut de les
persones. Tot i que a Figueres se n'ha reduït l'ús tant
d'herbicides com de plaguicides des de fa uns anys, apostant
per sistemes alternatius com els tractaments biològics
integrats, els desbrossaments i, recentment, l'endoteràpia,
encara avui s'està usant el glifosat en espais d'ús públic on
la vegetació genera un problema estètic o de danys en les
voreres i ferms, en créixer entre els panots o els racons i
esquerdes del ferm. Els problemes més importants que
s’associen al glifosat són els nombrosos efectes sobre la
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salut humana, la progressiva contaminació dels aqüífers i
dels medis aquàtics, els impactes negatius sobre els fongs i
bacteris del sòl, sobre la fauna i flora silvestre i també
sobre els cultius i bestiar. Tots ells es detallen en
l’argumentari de la campanya per abandonar l'ús del glifosat
que va impulsar “Som lo que sembrem”. Per contra, no hi ha
cap motiu d’importància que en requereixi l’ús en la
jardineria ni en la gestió de les vies públiques. Cal deixar
de veure la vegetació espontània com problema estètic,
entendre la funció que té en l’ecosistema i només actuar-hi
quan suposi un problema real. En aquest casos, es poden
utilitzar mitjans manuals, mecànics, tèxtils, etc. En
qualsevol cas, l’eradicació del glifosat i dels herbicides
dels espais municipals no s’ha d’entendre com un fet aïllat,
sinó com un primer pas que permeti avançar cap a una
jardineria ecològica, basada en les espècies autòctones i en
la reducció de consum hídric. Danys derivats de l’ús
d’herbicides amb glifosat. L’herbicida glifosat presenta una
elevada toxicitat per a tot tipus d’organismes vius, inclosos
els humans, i també de tipus ambiental. El permís per a l’ús
del glifosat a la UE s’hauria d’haver revisat l’any 2012. La
Comissió Europea, però, ha anat posposant la seva regulació
fins a mitjans 2016, passada la campanya de tractaments de
primavera. El glifosat ha mostrat signes de toxicitat i/o
riscs de toxicitat per a humans tant en assaigs de laboratori
com en estudis epidemiològics. El estudis epidemiològics han
relacionat l’exposició de persones al glifosat amb un risc
més gran de part prematur per exposició en combinació amb
d'altres biocides, un risc més gran d’avortaments, un risc
més gran de desenvolupament de càncer de limfomes no-Hodgkin
i una possible incidència més gran de mieloma múltiple. El
glifosat ha estat detectat freqüentment a l’aire i a la
pluja, així com a les aigües superficials de regions
agrícoles. A més aquest herbicida, en les seves formulacions
comercials, ha mostrat impactes molt intensos i diversos en
els ecosistemes aquàtics. 2. La normativa sobre biocides i
els ajuntaments. Segons la normativa vigent, els ajuntaments
tenen obligacions pel que fa a la informació pública sobre
els tractaments fitosanitaris que es fan en les vies i
terrenys públics del municipi i les seves proximitats, tant
si són de caràcter urbà com rústic, tant si és el propi
consistori qui les realitza com si es tracta d’empreses o
usuaris privats, tant si són usos agraris com si no ho són. A
més d’això, l’Ajuntament, com a aplicador, està subjecte al
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compliment de la normativa sobre ús de biocides. Generalment
els ajuntaments no compleixen ni fan complir aquestes
obligacions d’informació i senyalització sobre tractaments
amb biocides. 3. Proposem al Ple de l'Ajuntament de Figueres
l'adopció dels següents acords: a) Abandonar en el municipi
de Figueres, en el termini de sis mesos, l’ús dels herbicides
que continguin glifosat i substituir l’ús de tot tipus
d’herbicides nocius per a la salut humana i animal per altres
tècniques de manteniment i eliminació de la vegetació
espontània. b) Seguir revisant estrictament el model de
manteniment dels parcs, jardins, àrees públiques urbanes,
marges de camins i vials i arbrat públic, i millorar l’ús de
pràctiques alternatives de jardineria ecològica. Valorar la
idoneïtat de mantenir la vegetació espontània quan no suposi
una dificultat per l'habitabilitat i accessibilitat de
l'espai on es troben. c) Estudiar i adoptar les alternatives
tècniques viables que es presentin per mantenir els espais
públics lliures de vegetació espontània. d) Dotar els
treballadors municipals, així com les empreses que fan
tractaments als espais públics de Figueres, de la formació
adequada per adoptar les noves tècniques de jardineria sense
tòxics. e) Mentre no s'abandoni l'ús del glifosat, assumir
totes
les
responsabilitats
sobre
el
control
en
les
aplicacions de biocides en espais i vies públiques urbanes i
periurbanes que li atribueix la normativa vigent, amb
especial atenció a les masses d'aigua superficial, la
informació prèvia als veïns, centres escolars, sanitaris o
residències de gent gran, amb un temps
adequat per evitar
l'accés de persones a les zones de tractament, o realitzar
els tractament en horaris de baixa freqüentació de persones.
f) Assumir totes les responsabilitats sobre el control en les
aplicacions de biocides que puguin afectar l’activitat
ramadera que li atribueix la normativa vigent." Prossegueix
amb l'ús de la paraula el senyor Vergés Moreno que diu que
aquesta és una adaptació de la moció que va presentar
l'entitat “Som lo que sembrem”; que l'ha anat presentant a
diferents ajuntaments; que també vol puntualitzar que la
setmana passada la Unió Europea va prorrogar l'ús d'aquest
component, el glifosat, per 18 mesos més davant la
impossibilitat de posar-se d'acord per eradicar-lo, prohibirlo totalment o aprovar-lo tal com insistien el lobbys
agroquímics que participen activament en tot el que és el
conreu a aquests nivells i que, en tot cas, és una moció que
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s'ha adaptat a nivell local per eradicar-la dels carrers i
dels parcs i jardins.
Seguidament, intervé el senyor Pérez Márquez que diu que
avui Ciutadans votarà a favor d'aquesta moció, tot i que des
del seu partit no són partidaris de prohibir l'ús d'aquest
producte, sinó de regular el seu ús, evitant en la mesura del
possible que la ciutadania estigui exposada a grans
quantitats d'aquesta substància; que la seva posició ve
donada tenint en compte allò establert per nombroses
organitzacions internacionals les quals sostenen en els seus
informes que no existeixen evidències empíriques suficients
per demostrar que aquest producte és cancerigen; que es
tracta d'una qüestió municipal i que no existiria cap
problema si s'opta per utilitzar altres tipus de productes i
es troben productes alternatius per l'ús, ja que entenen que
és una qüestió municipal i no una declaració en contra de
l'ús del producte a escala autonòmica o nacional.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Armengol
Subirós que diu que la Candidatura d'Unitat Popular donarà
suport a la moció; que és una llàstima que no s'hagi pogut
parlar del TTIP, ja que estan parlant del mateix; que estan
parlant de fronteres i dels drets de les sobiranies
nacionals; que estan parlant de tot això i que potser el dia
que parlin del TTIP també podrien parlar dels glifosats.
Seguidament,
després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la
urgència de la moció abans transcrita.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat, aprovar la moció abans transcrita.
----Ajuntament: S'acorda demanar la dimissió immediata del
ministre d'interior en funcions. El senyor Casellas Borrell
procedeix a la lectura de la moció següent:
"Moció per demanar la dimissió del Ministre de
l'Interior en funcions Jorge Fernández Díaz. Atès que en els
darrers
dies
han
sortit
als
mitjans
de
comunicació
informacions sobre unes converses entre el ministre de
l’Interior Jorge Fernández Díaz i el fins ara director de
l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, on el
primer demana una persecució judicial contra responsables
d’altres formacions polítiques. Atès que no és la primera
vegada que es descobreixen reunions i converses del ministre
Fernández Díaz fora de l’àmbit legal, com va ser la
informació de la reunió que va mantenir amb l’exministre
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Rodrigo Rato, quan a aquest darrer se l’investigava per
illegalitats en la fusió de Bankia. Atès que arran
d’aquestes
converses
veiem
com,
presumptament,
s’han
utilitzat recursos públics i les institucions amb finalitats
partidistes. Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser un òrgan
independent que vetlli per l’acompliment de la legalitat en
el sector públic, mitjançant la prevenció i la investigació
de la corrupció, cosa que s’incompleix en la informació
extreta de les converses que han sortit a la llum, ja que
s’utilitzen pressions polítiques en la recerca de proves que
no existeixen. Atès que la llibertat ideològica és un dret
fonamental recollit a la Constitució Espanyola i que es
vulnera amb la incentivació a la persecució de les
institucions per pensaments polítics diferents als que avui
governen. Atès que són molts els presumptes casos de
corrupció o d’extralimitacions de les funcions del càrrec que
han envoltat el govern del PP, alguns sense cap tipus de
resposta, com el Cas Bárcenas, i d’altres que han comportat
dimissions com les de l’exministre Soria. Per tot això, el
Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Figueres proposa
els següents acords: 1. La dimissió immediata del ministre
d’Interior
en
funcions
Jorge
Fernández
Díaz.
2.
La
inhabilitació per a poder ocupar qualsevol tipus de càrrec
públic del Sr. Jorge Fernández Díaz i del Sr. Daniel De
Alfonso, recentment cessat del seu càrrec al capdavant de
l’Oficina Antifrau de Catalunya. 3. Donar suport en aquelles
manifestacions de la societat civil que defensin un país
lliure de corrupció. 4. Traslladar els acords al Govern de la
Generalitat, als grups representats als Grups parlamentaris
del Congrés dels Diputats i el Senat, als Grups Parlamentaris
del Parlament de Catalunya, a les Entitats Municipalistes, al
Ministeri d’Interior i a l’Oficina Antifrau de Catalunya."
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Pérez
Márquez que diu que li sembla que a Junta de Portaveus havien
acordat treure allò de “nou país” i deixar-ho en “país”.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que té raó;
que s'havia acordat no fer referència a cap nou país, sinó a
un país de manera genèrica.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Perpinyà
Fortunet que diu el vot del grup d'Esquerra serà totalment a
favor d'aquesta moció; que vol fer una petita esmena que
encara que no s'inclogui a la moció vol fer-la pública com és
que, davant els fets ocorreguts aquests dies i les difusions
d'aquestes converses, voldrien deixar clar com a grup
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municipal i com a partit que, malgrat tots aquests intents de
desprestigiar aquests partits sobiranistes, els implicats en
aquestes gravacions no han trobat cap indici de corrupció per
fer-ho, també voldrien deixar clar que aquestes forces
polítiques independentistes continuen essent perseguides per
tots aquests poders de l'estat espanyol per entorpir que
compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya i que
estan totalment d'acord en defensar aquesta moció i en
manifestar el seu suport.
Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu
que el sentit del seu vot serà en contra; que estan parlant
d'una conversa que pel que s'ha sentit és una part d'una
conversada retallada i editada que en cap moment demostra cap
illegalitat; que, a més a més, és una conversa normal d'un
ministre amb una altra persona, amb un càrrec; que en cap
moment el ministre demana que es faci res illegal; que li
sembla estrany que un advocat en aquest plenari no s'hagi
preocupat que s'hagi fet una difusió illegal d'una conversa
privada; que es parla de casos de corrupció, però que el fet
és que alguns es pensaven que traient aquestes converses tres
dies abans de les eleccions els sortiria tant bé com l'11-M,
però el que ha passat és que el Partit Popular ha guanyat 14
diputats; que ha passat així perquè la gent s'ha adonat que
el 20 de desembre ja els va castigar per la corrupció, però
que el 26 de juny la gent va mirar altres coses; que el
ministre Soria va dimitir, però que el Partit Socialista té
dos expresidents de la comunitat andalusa que no van ser
capaços de dimitir amb el major cas de corrupció que es té
present per ajudes europees; que si es parla només de
Catalunya es pot veure dia sí, dia també com estan entrant a
tots els ajuntaments; que ja entén perquè volen un nou país;
que segurament el volen perquè no hi hagi cap institució que
vingui a mirar els seus "chanchullos" i els seus 3%, però que
continuaran en aquesta nació que és Espanya i que cada vegada
se'ls controlarà més perquè si tot va bé tindran un president
que es dirà Mariano Rajoy que posarà en marxa una lluita
contra la corrupció; que es posen de peus a la galleda quan
fan victimisme i quan fan les declaracions que han fet abans
dient que totes aquestes entrades als ajuntaments eren per
anar contra de la independència; que aquests casos es posen
en marxa per una denúncia d'una regidora d'Esquerra
Republicana; que la justícia està actuant; que en un estat
democràtic com en el que
estan, la justícia actua
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independentment i que qui es posi en contra d'això es posa
amb l'estat de dret constitucional.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Pérez Márquez que diu que per Cuitadans aquestes filtracions
publicades els últims dies ha suposat un dur cop per la
credibilitat de les institucions democràtiques del país; que
la seva formació des del seu naixement ha denunciat que les
estructures de l'estat necessitaven regenerar-se a través
d'un seguit de canvis que evitessin que la partitocràcia, que
fins el moment s'havia alternat en el poder, posés a
l'administració
i
al
poder
judicial,
entre
d'altres
organismes, al servei dels seus ciutadans i no al dels seus
interessos no gaudint de la independència necessària; que és
cert que en cap cas la seva formació mai hagués imaginat que
es pogués donar un cas com el que tracten; que la veritat és
que per desgràcia aquest cas no fa més que constatar el que
des del principi el seu partit va diagnosticar; que a
Ciutadans són conscients de la situació de descrèdit polític
que aquest cas pot suposar per la vida política del país;
que, per això, ara més que mai han de tenir una actitud
crítica
amb
la
situació,
alhora
que
són
summament
constructius amb les solucions; que la gravetat del succeït
no pot abocar-los en cap moment a mantenir un discurs
frentista i desmanegat que els faci renegar dels triomfs
aconseguits des que el seu país ha tornat a tenir un discurs
democràtic alhora que aquestes victòries no poden mantenirlos en un estat d'autocomplaença permanent; que el nou temps
polític que s'albira després de les eleccions ha de ser i
serà un temps de canvi polític dins les institucions del país
perquè successos com el que ha esdevingut no torni a succeir;
que, per tant, davant aquesta situació han de demanar tantes
explicacions com siguin necessàries a les persones implicades
i exigir que es depurin les responsabilitats polítiques,
única manera imprescindible per retornar la legitimitat al
sistema democràtic del país i que des de Ciutadans votaran a
favor de demanar la dimissió del Ministre d'Interior, ja que
el seu programa en matèria de regeneració política proposa un
canvi en positiu per transformar la vida política del país i
evitar d'aquesta manera que se segueixi propagant la més que
notable desafecció cap a les institucions i els partits que a
dia d'avui s'estén entre els seus conciutadans.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que des del
grup municipal de Convergència i Unió votaran a favor de la
moció, no només per la finalitat d'aquestes actuacions, sinó
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per l'actuació en sí mateixa d'una persona en exercici d'un
càrrec, en aquest cas ministre, conspirant perquè allà on no
arribi la llei arribi la conspiració; que no es pot admetre
en cap cas que segueixi en exercici com tampoc no es pot
admetre el cap de l'Oficina Antifrau, que per designació
parlamentària i també per destitució, ha estat cessat
d'immediat; que volen un país lliure de corrupció però també
volen un país lliure de conspiradors i que, en aquest sentit,
demanen la dimissió del Ministre de l'Interior en funcions,
el senyor Jorge Fernández Díaz.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Armengol
Subirós que diu que està tot dit, però que hi vol afegir una
cosa com és que intentar defensar com a positiu o com a no
condemnable el que està passant aquests dies li sembla que és
un monument a la hipocresia; que ho diu amb tot el respecte
personal que mereixen les persones del Partit Popular, que en
mereixen molta; que és un hooliganisme polític; que els
hooligans que estan veient a Europa és una mostra de
hooliganisme polític i que per ell defensar aquestes
actuacions és una mostra de corrupció moral.
Seguidament, torna a fer ús de la paraula el senyor
Casellas Borrell que diu que des del Partit Socialista
agraeixen el vot favorable en aquesta iniciativa; que no té
gaire ganes ni creu que sigui necessari polemitzar a aquestes
hores de la nit; que ja entén que aquesta moció és molt
incòmode per al grup popular; que a vegades un es defensa
obrint foc a discreció, dient i deixant de dir que si
eleccions o que si no eleccions, però que és greu que
s'utilitzin les institucions de l'estat per espiar rivals
polítics; que és greu que es vulgui crear i que surti als
mitjans que l'exalcalde de Barcelona té un compte corrent a
Suïssa quan no el té; que ho vol defensar com a global i com
a demòcrata; que hi ha coses que no poden ser; que el
ministre deia i que l'altre també deia; que qui "calla
otorga"; que no s'ha d'oblidar que el ministre anava fent
preguntes a la conversa; que queda una última pregunta amb la
que encara podrien fer-ne una altra moció com és que en quin
país es grava el Ministre de l'Interior; que aquesta és una
situació complexa i que, per tant, són dos els motius; que un
és la utilització dels instruments de l'estat i l'altre que
es grava i que no passa absolutament res; que no té ganes
d'encetar un altre debat; que digui el que digui el senyor
Borrego no el contestarà; que no té ganes d'encetar una
batalla del dir "i tu més", però que hi ha límits; que
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l'últim que es pot fer en democràcia arribar al límit
d'utilitzar els poders de l'estat per espiar rivals, però
que, al final, com ha dit el senyor Borrego, han guanyat 14
diputats i que ja està, es poden donar per satisfets, però
que segons quines pràctiques no s'han d'admetre per ningú.
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 disset membres de l’Ajuntament següents:
Felip Torres, Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll,
Masquef Creus, Pujol Matas,
Felip Gayolà, Martínez Puig,
Barrenechea Montero, Galimany Granés, Perpinyà Fortunet, Giró
Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, Amelló Montiu, Pérez
Márquez i Vergés Moreno; i en contra, els dos membres de
l'Ajuntament següents; Olmedo Delestal i Borrego Torres.
----22. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes
es produeixen les intervencions següents:
----Parcs i jardins: Prec que formula el senyor Amelló Montiu
perquè es netegin els estanys i els solars del Parc de les
Aigües. Fa ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu
que lo primero es una queja que les ha llegado desde el Parc
de les Aigües; que es sobre los dos estanques que existen en
el Parc; que les han dicho que todavía queda agua; que están
un poco sucios y que si podrían limpiarse por el tema de los
mosquitos y demás; que como todos los años los solares del
Parc de les Aigües vuelven a estar llenos de cañas y demás;
que saben que muchos de los solares no son de propiedad
municipal, pero que se debería hacer un esfuerzo para que se
limpiasen; que vuelven a estar como todos los años con un
montón de cañas y los estanques sucios y que esto sucede año
tras año.
Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que
tots els solars que són de titularitat municipal estan nets;
que es van enviar 390 cartes a propietaris de solars per dirlos que han de tenir el solar en condicions; que molts
d'aquests propietaris ja ho han fet i que els zeladors estan
passant pels llocs per veure quins són els que s'han fet i
quins no per fer una relació i tornar a enviar un requeriment
dient que si no netegen els solars ho farà l'Ajuntament
subsidiàriament.
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A continuació, fa ús de la paraula el senyor Cruanyes
Zafra que diu que, en relació als punts on hi ha aigua, més
enllà de l'actuació que ja es va fer en el moment que es va
anunciar, ara s'està fent una segona fase de tractament per
combatre les larves del mosquit tigre i del mosquit
convencional.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que també
s'ha de fer esment que aquesta setmana s'han netejar
parcelles que són propietat d'Incasòl, però que és una zona
on hi ha moltíssima extensió i que si que és veritat que a
l'estiu cal tenir especial cura, sobretot, amb les aigües
estancades.
----Ajuntament: Pregunta que formula la senyora Olmedo
Delestal sobre què ha passat amb el senyor Francesc Cruanyes.
Fa ús de la paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que
sap que aquesta pregunta la va fer el senyor Jordi Giró amb
alguns matisos, però que creu que cal tornar a parlar una
mica del tema de comunicació; que aquests dies al Facebook hi
ha algú o algun periodista que ha dit que des de l'oposició
no es fa res; que és veritat que creuen que això no acaba de
funcionar; que al principi del mandat hi havia el senyor
Francesc Cruanyes que és comunicador i periodista; que era el
cap de Comunicació, però que hores d'ara encara no saben
perquè ha deixat de fer aquesta tasca; que pregunta que què
ha passat; que si el senyor Francesc Cruanyes ha plegat o si
l'han fet plegar; que demana unes resposta sobre què ha
passat amb el senyor Francesc Cruanyes; que hi havia el cap
de Comunicació i després l'adjunta de Comunicació; que amb
aquestes dues persones això són uns 100.000 euros l'any; que
el govern va explicar d'alguna manera que això era del tot
necessari; que el grup popular creu que sí que es necessita
una figura de Cap Comunicació; que en l'anterior mandat hi
havia altres persones que ara no hi són; que creuen que sí
que cal una figura, però que ara, en aquests moments, creu
que no n'hi ha cap; que es va preguntar que com es feia; que
qui portava l'àrea de comunicació; que pensen que s'estan
enviant a fer coses fora; que creuen que seria oportú que es
digués què costa aquesta àrea; que ja sap que l'alcaldessa va
dir que ja es veuria quan es fes la comissió especial de
comptes, però que creu que és ara el moment per dir què està
passant amb la comunicació, quins serveis s'estan fent fora i
el cost que costa als ciutadans de Figueres; que el grup
popular pensa que no acaba de funcionar i que podria dir
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molts exemples com que l'altre dia que es va convocar el
Consell d'Infants cap a les tres de la tarda quan el consell
era a la cinc; que alguna cosa falla; que no es pot enviar
una convocatòria amb dues hores d'antelació perquè tothom té
la seva agenda; que li agradaria que s'expliqués què passar
amb el senyor Francesc Cruanyes que era el Cap de
Comunicació; que quina és la tasca de l'adjunta de
Comunicació perquè això suposa uns 100.000 euros l'any i que
aquesta gent es va agafar al cartipàs per portar aquesta
àrea; que creu que ara no hi ha ningú; que pregunta que com
es fa, que què pensen fer a llarg o mig termini i que quines
són les empreses; que quins serveis són els que es fan des de
fora i què costa tot això; que creu que el que haurien de fer
de cara a l'any vinent és agafar una persona de comunicació
que sigui un funcionari o un laboral; que no s'haurien de
trobar gent que es queixa a través dels mitjans i que ja no
és una cosa que ho digui l'oposició, sinó que els mitjans
també parlen que no s'està a l'ordre d'un ajuntament de
45.000 habitants perquè d'altres ciutats que no es troben com
aquí.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que la
senyora Olmedo barreja conceptes perquè està parlant d'una
convocatòria del Consell d'Infants que no té res a veure amb
Comunicació; que a l'Àrea de Comunicació hi ha un càrrec
eventual que es diu Olga Reixach i que és la persona que està
encarregada de portar de manera operativa la Comunicació; que
això està a la fitxa del seu lloc de treball; que és un
càrrec similar al que el mandat anterior portava l'única
persona encarregada de Comunicació de l'Ajuntament que era en
Jordi Arranz; que aquest és l'esquema de funcionament i que
és igual al que va portar aquest Ajuntament durant diferents
mandats amb una única persona; que ara en comptes d'en Jordi
Arranz hi ha l'Olga Reixach; que el càrrec eventual és el
mateix, la categoria és la mateixa i les funcions són les
mateixes; que és un càrrec eventual de grup C, adjunt a
Comunicació; que el senyor Cruanyes es va incorporar a aquest
equip de govern com a regidor essent candidat del grup de
Convergència i Unió; que, entre d'altres tasques encomanades,
era director de Comunicació; que en el funcionament del
govern municipal es va veure la dificultat que un regidor es
pogués dedicar a la vegada a qüestions tècniques i aqüestions
de direcció i que també es va observar la necessitat de
descarregar de regidories a altres regidors com era el cas
del senyor Jordi Masquef; que, per això, es decideix canviar;
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que es torna a atribuir la comunicació a nivell operatiu com
havia estat sempre en aquest Ajuntament, on hi havia un únic
càrrec eventual de grup C, a la senyora Olga Reixach i el
senyor Cruanyes assumeix altres regidories; que si comproven
les partides de comunicació podran veure que han disminuït
respecte altres èpoques, però que hi ha certs serveis, certs
aspectes de manteniments de xarxes i aspectes operatius que
estan externalitzats a empreses igual que ho estaven en el
mandat anterior, però que això no té res a veure amb la
incorporació o en deixar les seves funcions el senyor
Cruanyes; que quan vegin les partides de Comunicació al
pressupost i quan vegin la liquidació del pressupost veuran
que el que gasten en comunicació a l'Ajuntament és menys que
el que s'havia gastat; que l'esquema organitzatiu és el
mateix que hi havia hagut, un càrrec eventual de grup C; que
només hi ha aquest; que no es veritat l'afirmació que ha fet
la senyora Olmedo que això costa 100.000 euros l'any; que
això no és veritat; que la dedicació exclusiva del senyor
Cruanyes és pública i que la senyora Olga Reixach té un sou
brut d'uns 32.000 euros l'any o potser 36.000 i que a casa
seva 50 i 36 no sumen 100.000; que ja li agrada que la
senyora Olmedo es preocupi per la Comunicació de l'acció de
govern; que és curiós que demani que comuniquin bé l'acció de
govern; que la volen comunicar bé; que s'han de millorar
certs aspectes i que hi ha aquest compromís, però que ja li
agrada que demani que millorin la comunicació de l'acció de
govern.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Olmedo Delestal que diu que a casa de l'alcaldessa no sap com
serà, però que a casa seva 50.000 euros més 46.000 euros que
cobra la senyora Olga Reixach està a prop de 100.000 euros.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que la senyora Olga Reixach no cobra 46.000 euros bruts l'any
i que això que diu la senyora Olmedo no és veritat perquè
cobra 35.000 euros bruts l'any.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Olmedo Delestal que diu que això està penjat a la pàgina web;
que ho miraran; que ho rectifica si l'alcaldessa diu que no,
però que no ha de desviar l'atenció; que ha dit que hi ha
l'adjunta de Comunicació que la compara amb el senyor Arranz
que estava a l'anterior mandat, però que aquest senyor és
periodista i que ella sàpiga la senyora Reixach no ho és; que
creu que algú que porta l'Àrea de Comunicació que ha de ser
l'adjunta de Comunicació, com a mínim i si és del grup C
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hauria de ser periodista; que això és la seva manera de
veure-ho; que potser sí que ha barrejat naps i cols amb això
del Consell d'Infants perquè que no és l'Àrea de Comunicació,
però que ho ha fet per dir un exemple que no acaba de
funcionar Comunicació; que això està clar; que l'alcaldessa
parla de l'equip de govern, però que no pot parlar d'un equip
de govern perquè ella està parlant d'un ajuntament del que
també en formen part els regidors i l'oposició; que no és la
Comunicació de l'equip de govern, sinó que forma part del
consistori i dels 21 regidors i la gent que treballa i que
l'alcaldessa no s'ha de fer seva l'àrea de comunicació.
----Ajuntament: Pregunta que formula la senyora Perpinyà
Fortunet sobre si l'Àrea de Comunicació és de l'Ajuntament.
Fa ús de la paraula la senyora Perpinyà Fortunet que diu que
vol puntualitzar una cosa perquè li ha fet mal d'orelles això
que la comunicació és del govern perquè creu que l'Àrea de
Comunicació és de l'ajuntament i que pregunta que si l'Àrea
de Comunicació és de l'Ajuntament.
Seguidament,
intervé
la
Presidència
que
diu
que
especifica que en aquest cas concret que ha dit la senyora
Olmedo sobre les queixes del Facebook era Comunicació de
l'acció de govern; que no era la Comunicació de l'equip de
govern i que en aquest cas concret al que ha fet referència
en començar la seva pregunta la senyora Olmedo és comunicació
de l'acció de govern.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Perpinyà Fortunet que diu que el que queda clar és que potser
no comuniquen prou bé, però que és igual i que millor deixarho estar.
----Parcs i jardins: Prec que formula la senyora Perpinyà
Fortunet perquè es faci netejar el canal de regants de
l'Olivar Gran. Fa ús de la paraula la senyora Perpinyà
Fortunet que diu que vol fer una pregunta molt concreta que
també fa referència a parcs i jardins i a mosquits; que des
de l'Olivar Gran han fet arribar una qüestió i una
preocupació pel canal dels regants que entén que és de
l'Agència Catalana de l'Aigua, però que estan preocupats
perquè s'hauria de netejar; que demana que es faci netejar i
que pregunta que si pel fet de ser de l'Agència Catalana de
l'Aigua s'està aplicant el programa dels mosquits.
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Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu
que ho desconeix, però que demà mateix se n'informarà i
contestarà amb una trucada o per escrit.
----Ajuntament: El senyor Amelló Montiu manifesta que sno sap
si la comunicació de l'ajuntamentés fona, dolenta o regular,
però que no surten al Twit de l'Ajuntament les seves mocions.
Fa ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu que no
sabe si la comunicación del ayuntamiento es buena, mala o
regular, pero que estaba repasando el Twitter y que ha visto
que se han retuiteado las mociones de Compromís d'Esquerres
per Figueres, las de Convergència i Unió y las del Partido
Socialista, però que se han olvidado de retuitear todas las
demás; que no sabe si la comunicación es buena o es mala,
pero que esto es del Ayuntamiento de Figueres y que no ha
visto que salgan retuiteadas sus mociones.
Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu
que ha vist la moció de Ciutadans.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que solo sale el que ha tuiteado él
desde su perfil porque no ha visto que salgan sus mociones y
que quizás están, pero no las ve.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que està
veient que s'aprova per unanimitat la moció de Ciutadans.
Seguidament, torna a fer ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que si es así pide disculpas, pero que
a él sigue sin aparecerle.
----Vies públiques: Precs que formula el senyor Amelló Montiu
que es posi un ecobam al carrer Ricard Giralt i algun tipus
de medidor de velocitat ala zona del Parc de les Aigües. Fa
ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu que vol fer
una pregunta sobre el carrer Ricard Giralt; que hay tres
pasos de cebra, dos al lado de las rotondas y uno en mitad de
la calle justo al lado del carrer Vila-Sacra; que les
comentan los vecinos que los coches pasan sumamente rápido;
que puede ser una cuestión de percepción, pero que el otro
día estuvo ahí y hubo un adelantamiento en el que estuvieron
a punto de chocarse; que les solicitaron si se puede mirar de
poner un ecobam como lo que han puesto en el carrer
Rubaudonadéu; que se tendría que poner algo similar porque
realmente pasa muchísimo tráfico y sería necesario; que
vuelve a repetir otra vez el tema del Parc de les Aigües
porque los vecinos se siguen quejando de exceso de velocidad
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y que no sabe si la mejor solución es poner radares avisando
o algún tipo de medidor de velocidad para saber exactamente
las velocidades a las que pasan sin tener que poner un radar.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Felip
Gayolà que diu que a la part de baix de Ricard Giralt el que
estan fent són un camins segurs que estaven projectats des de
feia temps; que això anirà des del Centre Cívic de la Marca
de l'Ham fins al Ricard Giralt; que també hi haurà quatre
passos de vianants perquè el vianant que vingui des del
Centre Cívic pugui fer la volta i passar per allà; que el que
no es permet és posar passos de vianants més amunt de la
rotonda Ricard Giralt perquè la Guàrdia Urbana considera que
allò és molt perillós per ser de doble direcció i que, per
tant, la circulació s'ha de fer per baix; que això es té en
compte en aquestes obres que estan fent i que, per això, els
tres passos de vianants que hi haurà aniran envoltant la
rotonda sempre per la part esquerra; que això està previst
amb aquestes obres i que també es millorarà la seguretat del
vianant en aquest aspecte.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu
que diu que da las gracias por las respuestas; que se lo
transmitirán a los vecinos de la zona; que ahora estaba
mirando Twitter y que sí que lo ha encontrado, pero que
resulta que no está puesto con la etiqueta PleFigueres.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que sempre diu que és una qüestió de
percepcions, però que es farà campanya del que és el polígon
firal perquè al voltant darrerament hi ha hagut dos accidents
importants; que allà sí que intentaran comprovar què passa;
que n'hauran de parlar; que un ha passat avui al matí i que
no n'ha pogut parlar amb el regidor; que volen estudiar les
direccions dels carrers perquè que sembla que hi ha algun
“cediu el pas” que queda amagat; que avui mateix al matí hi
ha hagut un accident; que ningú ha pres mal, però que el
cotxe ha quedat per llençar; que això en un polígon no pot
ser i que intentaran veure què s'hi pot fer.
----Procotol: Prec que formula el senyor Borrego Torres
perquè es donin explicacions sobre el tema del viatge a la
Xina. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu
que vol fer una pregunta referent a una cosa que ja va
comentar a l'últim Ple a l'alcaldessa, però que veu que no
els dóna explicacions; que demana que es donin explicacions
sobre el tema del viatge que va fer a la Xina; que en Junta
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de Portaveus va dir que faria unes explicacions, però que no
les va fer; que després va dir que les faria en Comissió
Informativa, però que tampoc ho ha fet; que demana que es
doni una explicació en una Comissió Informativa per tots els
regidors sobre tots aquests dies que ha estat a la Xina; que,
a més a més, creu que l'acord que va firmar l'hauria de fer
arribar a tots els regidors; que creuen que el tema de
l'agermanament ha de ser una qüestió aprovada pel Ple per
unanimitat; que tots els agermanaments que hi ha hagut han
estat així; que no es poden agermanar perquè el govern ho
vulgui; que creu que s'ha de debatre; que també ha sortit una
notícia abans en premsa com és la visita d'aquesta delegació
a Vilamalla acompanyada per alcaldessa; que
exercir la
capitalitat de la comarca, com es parlava a la inauguració de
l'Oficina de Turisme, per el grup popular no és que
l'alcaldessa vagi a vendre terrenys a Vilamalla; que no ho
entenen així; que creuen que és correcte que hi vagi el
president del Consell Comarcal, però que Figueres no té
terrenys allà; que pregunta que quin tema d'empreses es
voldrien muntar allà; que s'hauria d'aclarir una mica perquè
són qüestions que afecten tota la ciutat i que si
l'alcaldessa vol complicitat de la ciutat haurien d'estar-ne
informats.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que en
relació al conveni que va signar al districte de Minhang a
Xangai és un acord de collaboració; que no és un acord
d'agermanament, sinó que és l'inici d'un procediment de
futura collaboració; que, en aquest sentit, és evident que
qualsevol agermanament de la ciutat, amb el que s'entén com a
agermanament a Catalunya, està regulat i requereix un acord
del Ple; que no va signar un agermanament perquè no hauria
tingut capacitat; que és un acord de collaboració inicial,
d'iniciar cooperació en àmbits culturals, en àmbits econòmics
i en allò que sigui possible i que si hi estan tots d'acord
això hauria d'avançar cap a un agermanament; que dilluns va
venir una delegació d'autoritats del districte; que no era
l'alcalde del districte, sinó que van venir autoritats que
porten temes de promoció econòmica o relacions inversores;
que tenien interès en veure específicament el que era el
Logis Empordà i el seu projecte; que per això no es va fer
una recepció oficial a l'Ajuntament; que està pendent que
vingui en els pròxims sis mesos l'alcalde del districte que
és amb qui haurien de signar un acord similar, però que en
aquest cas ja ho hauran treballat i ho hauran explicat; que
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va venir una delegació per veure específicament en què
consistia Logis Empordà per la possibilitat d'ubicar-hi un
centre logístic i que, per això, es va fer una reunió de
treball al Consell Comarcal perquè entenen que en ser a
Vilamalla és el més idoni per una qüestió d'economia
productiva de l'Alt Empordà; que va venir el gerent de
Cimalsa que és l'empresa de la Generalitat concessionària
d'aquests
terrenys
per
explicar
específicament
quines
possibilitats té aquest polígon; que van fer una visita in
situ; que no té cap ànim de fer de comercial de parcelles al
Logis Empordà; que segur que no en vendria ni una; que es
tracta d'això; que per això es va fer una reunió de treball
amb el Consell Comarcal; que pot explicar i ensenyar el
conveni i parlar una mica de quins passos hi hauria en un
futur; que, per exemple, el divendres ve el cònsol de la Xina
a Catalunya que té interès en conèixer-la fruit de totes
aquestes
collaboracions;
que
ja
que
ve
en
visita
institucional es farà a l'Ajuntament; que ja s'ha convidat
tots els regidors; que tot això té un recorregut; que els
passaran tota aquesta informació; que poden parlar del futur
agermanament, de quines possibilitats o de quins pros i
contres hi veuen; que de ben segur que quan vingui l'alcalde
del districte que és l'equivalent al que ella va anar a fer a
Minhang, ho faran a l'Ajuntament i faran una recepció
oficial, però que mentrestant és bo que vinguin delegacions
d'empresaris o d'autoritats perquè allà el terme empresari va
precedit d'autoritats o funcionaris que miren sobre terreny i
que va arribar una delegació que no era l'alcalde, sinó que
eren autoritats i funcionaris del districte.
----Parcs i jardins: Pregunta que formula el senyor Pérez
Márquez sobre què ha passat amb la font que hi ha a la plaça
de la Palmera. Fa ús de la paraula el senyor Pérez Márquez
que diu que voldria saber una curiositat que no té res a
veure amb els xinesos; que pregunta què ha passat amb la font
que hi ha a la plaça de la Palmera; que s'ha desmuntat tot el
sistema de sortidors; que està buida i que pregunta que si es
tornarà a muntar.
Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que
a la font de la plaça de la Palmera i la del carrer Nou
s'estan arreglant els motors interiors i intentant canviar
totes les canonades que estan rovellades i velles; que s'han
de canviar; que primer faran el canvi del carrer Nou, però
que de passar una inspecció per veure què és el que s'ha de
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fer i que a partir d'aquí també es farà la de baix de tot;
que allà ja s'han canviat unes quantes coses, però l'aigua no
hi tornarà fins que no s'hagin canviat totes les canonades de
dintre i que s'està arreglant des de Fisersa.
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Giró Ribas
sobre si durant aquest any està previst executar una millora
dels accessos i de l'asfaltatge a l'estadi Albert Gurt. Fa ús
de la paraula el senyor Giró Ribas que diu que també vol fer
una pregunta pel senyor Quim Felip; que han tingut una reunió
amb el Club d'Atletisme; que pregunta que si durant aquest
any està previst executar una millora dels accessos i de
l'asfaltatge a l'estadi Albert Gurt i que el grup municipal
d'Esquerra creu que una ciutat com Figueres no es pot
permetre donar aquesta imatge a la gent que els visita per
anar a practicar esport o que es mou per aquella part de la
ciutat.
A continuació, intervé el senyor Felip Gayolà que diu
que està previst; que està pressupostat arreglar la Pujada
del Castell fins l'Albert Gurt; que s'havia pressupostat
abans del mes de maig; que quan hi hagi la consignació per
fer-ho es farà i que als pressupostos ho tenen tot a punt,
però que no pot dir si serà avui o el mes que ve perquè això
depèn una mica del regidor d'Hisenda.
----Pressupostos: Pregunta que formula la senyora Olmedo
Delestal sobre com està el tema de les esmenes del grup
popular que es van aprovar amb el pressupost. Fa ús de la
paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que s'ha de
disculpar perquè el sou de la senyora Olga Reixach són 36.000
euros i no 46.000; que sobre el que ha dit el senyor Giró en
volia parlar amb el senyor Jordi Masquef perquè en el
pressupost es van aprovar unes esmenes del grup popular; que
pregunta que com està el tema; que es va aprovar que tenien
una partida de 40.000 euros per la supressió de les barreres
arquitectòniques; que tenien 20.000 euros per la installació
de Wi-Fi i ordinadors a les seus de les associacions de
veïns, 20.000 euros per a l'adequació dels accessos que van
de la Pujada del Castell a l'estadi municipal Albert Gurt,
afegir 20.000 euros per a l'adequació dels accessos de la
Pujada del Castell fins a la cantonada; que pregunta que com
està perquè ja porten uns mesos i que no se n'adonaran que ja
estaran amb l'altre pressupost.
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Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que
la senyora Olmedo té tota la raó; que ho calendaritzaran
perquè els compromisos que van assumir en seu pressupostària
la seva intenció és complir-los; que efectivament els que ha
recordat la senyora Olmedo són els accessos a l'estadi Albert
Gurt, els accessos per la Pujada del Castell, 20.000 euros a
ordinadors,
Wi-Fi
i
millores
de
temes
de
locals
d'associacions de veïns, i els 40.000 euros de barreres
arquitectòniques; que espera poder-li dir l'últim dia de
l'any que estaran tots complerts; que aquesta és la intenció;
que és veritat que en tema d'associacions de veïns van força
avançats perquè a finals d'any es van comprometre que tothom
tindria entre un i dos ordinadors, impressores i connexió WiFi; que aquest és el compromís que van adoptar davant les
associacions de veïns; que és el compromís que el govern vol
adoptar durant aquest any; que es van comprometre en això i
en alguns altres compromisos, però que aquest de dotar
d'infraestructura i logística les associacions de veïns és un
dels primers objectius; que és veritat, com ha dit el senyor
Giró, que els accessos a l'estadi Albert Gurt no són els més
adequats, però que l'últim dia de l'any tinguin la
satisfacció d'haver complert les promeses.
----Associacions: Pregunta que formula el senyor Borrego
Torres sobre la persona implicada en una baralla al barri de
Sant Joan ha estat apartada del Consejo de Sabios. Fa ús de
la paraula el senyor Borrego Torres que diu que vol parlar
sobre una qüestió del Barri de Sant Joan; que un dels
presumptament implicats en l'última baralla al barri de Sant
Joan és membre del Consejo de Sabios perquè així es va
declarar davant els Mossos d'Esquadra i que pregunta que si
aquesta persona ha estat apartada d'aquest Consejo.
Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu
que el Consejo de Sabios es va dissoldre molt abans que
passés aquest incident.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Borrego Torres que diu que pregunta que si el senyor Casellas
no considera que això s'hauria d'haver informat perquè als
mitjans de comunicació no ha sortit que hagi estat dissolt;
que, segons surt, encara existeix aquest Consejo de Sabios;
que considera que l'equip de govern no informa; que donen una
mala imatge; que van passant els dies i que la Comissió de
seguiment del barri de Sant Joan continua sense reunir-se;
que qüestions com aquesta que el senyor Casellas acaba de dir
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li semblen molt greu; que si es va dissoldre s'hauria d'haver
comunicat com quedava i per quin motiu s'havia dissolt i que
pregunta que perquè es va formar i perquè es va dissoldre.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas
Borrell que diu que el Consejo de Sabios es va formar a
instàncies del Departament de Benestar i Acció Social; que
continua tenint com a interlocutors la gent que formava això,
però que un bon dia al matí es van presentar a la comissaria
de Mossos d'Esquadra a tornar els carnets; que l'Ajuntament
ni va participar en la formació i que a l'igual que el senyor
Borrego s'han assabentat de cop que no existeixen; que no hi
ha res més; que no s'ha anar més enllà; que la Comissió del
barri de Sant Joan es va reunir; que es van endegar uns
treballs; que, properament, pel setembre es tornaran a
reunir; que si el Consejo de Sabios existeix o no existeix no
és exactament competència seva perquè la seva és la del barri
en global; que la persona que havia estat mediador i que està
tancat al Puig de les Basses poc abans que passés això ja
havia exhaurit el seu contracte i que, per tant, no hi ha cap
vinculació.
----Vies públiques: Prec que formula la senyora Olmedo
Delestal perquè es busquin les maneres i les fórmules perquè
la ciutat estigui més neta. Fa ús de la paraula la senyora
Olmedo Delestal que diu que l'última pregunta també va de
Facebook perquè tothom diu que des de l'oposició no es fa
res; que es tracta una mica dels contenidors i de com està la
ciutat; que alguna cosa s'ha de començar a fer; que entén que
s'acaba la concessió, que Ecoserveis està com està, que hi
manca de personal i que s'han de canviar tots els
contenidors; que això ja ho saben, però que alguna cosa més
s'ha de fer; que han de fer complir les ordenances de civisme
i convivència perquè es passi pel carrer que es passi s'hi
troba de tot, des de matalassos fins a mobles; que,
d'entrada, cal dir que creu que és la gent que és incívica
perquè hi ha d'altres ciutats que estan netes; que alguna
cosa o algun problema tenen aquí, però que és la gent que té
una manca de civisme i d'educació brutal; que des de
l'Ajuntament no es pot permetre que la gent digui que no es
pot anar per les voreres perquè estan plenes de caques de
gossos o que a qualsevol hora es tirin mobles o matalassos;
que també es troben amb el contenidor de la plaça de
l'Escorxador ple de safates grans de porexpán; que s'han
assabentat que aquestes safates grans de porexpán no hi poden
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ser, sinó que s'han de portar a la deixalleria; que el senyor
Felip ho pot acabar de confirmar, però que ella ho ha mirat;
que als contenidors es poden posar petites safates de les del
supermercat, però que les grans són d'industrials i han
d'anar a la deixalleria; que realment creu que és un tema
preocupant amb les pudors que fan amb aquesta calor; que
alguna cosa s'ha de començar a fer perquè és un tema
preocupant; que no s'ha d'esperar que s'acabi la concessió i
que hi hagi una nova concessió sigui del model que sigui,
sinó que s'ha de fer ara alguna cosa; que si necessiten ajuda
estan disposats a fer el que calgui per millorar la ciutat,
però que s'ha de poder anar caminant i poder dir que és una
ciutat molt neta; que no es tracta de dir on va i on no va,
però cal dir que va estar a Platja d'Aro, que va voltar amunt
i avall i que potser va pensar que el terra podria estar
millor, però que no va veure res fora dels contenidors; que
es va passejar amunt i avall; que pot dir Platja d'Aro com en
pot dir d'altres; que això vol dir que des dels ajuntaments
alguna cosa fan perquè a Figueres, realment, és preocupant;
que ha mirat bé allò de la plaça de l'Escorxador i que no hi
poden anar; que també hi ha el tema dels matalassos que la
gent els deixa fora; que s'hauria de tornar a fer una
campanya; que s'hauria de posar més cartells als contenidors
amb els horaris; que hi ha la recollida que truquen i vénen;
que hi ha trucat a vegades i que ho vénen a recollir; que la
gent se n'oblida i que, per tant, s'ha d'anar fent un repàs
continu; que ha de ser una cosa continuada; que creu també
que les botigues de matalassos per 15 o 20 euros s'emporten
el vell a la deixalleria; que potser s'hauria de mirar
d'abaratir perquè la gent no vol pagar 15 euros i el deixa a
fora; que s'han de buscar les maneres i les fórmules; que ho
diu de manera positiva; que des del Partit Popular estan
disposats a intentar millor aquesta ciutat que s'estimen i
que els agrada veure neta.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que s'han
reforçat des de fa un parell de mesos els serveis de
recollida de voluminosos; que hi ha contínuament tot el dia
un vehicle destinat a voltar i veure contenidors; que s'ha
reforçat en tardes i caps de setmana la neteja als barris;
que la senyora Olmedo no pot dir que no es faci res, però que
també és veritat que s'ha comprovat que cada any quan arriba
el junt passa això perquè hi ha èpoques de l'any que la gent
canvia els mobles; que és un fet que no se n'avia adonat mai
quan no estava a l'ajuntament; que és una cosa que s'observa
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el mes de juny que arriba l'estiu i que la gent canvia els
mobles; que hi ha gent que va a la deixalleria, però que hi
ha gent que no té aquest civisme i el deixa al costat del
contenidor; que l'altre dia al carrer Collegi, ella mateixa
anant cap a casa, va veure com en mitja hora de cop hi havia
un basar sencer; que hi havia de tot; que això és qüestió de
mitja hora; que es pot avisar, però que pot passar un temps
fins que passa el cotxe a recollir; que no és ni mig dia,
però que passa un temps; que això és una qüestió de civisme,
però que d'esforços se n'hi dediquen i s'han reforçat i que,
per tant, espera que algun dia guanyaran la batalla, però que
s'ha d'insistir.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Felip
Gayolà que diu que li agradaria corroborar el que diu
l'alcaldessa; que, últimament, els últims dos mesos s'ha
reforçat molt la recollida diària i la neteja diària; que
s'ha reforçat i que segons a quins llocs s'ha doblat; que els
caps de setmana que hi havia poc servei s'ha triplicat inclús
als barris; que sobre la recollida de voluminosos, abans
sortia un camió una vegada al dia, a la tarda o al matí a
recollir i que ara hi ha un camió durant 24 hores al dia que
va fent voltes per la ciutat recollint les deixalles o els
voluminosos, però que no només això, sinó que la Guàrdia
Urbana aquesta setmana ha tornat a començar, dimarts, dijous
i divendres, en diferents horaris de matí, tarda i vespre,
amb
l'inspector
mediambiental
fan
cinc
o
sis
hores
continuades a diferents llocs de la ciutat i a llocs més
calents que és on hi ha més problemes de deixalles; que ahir
mateix van sortir i van sancionar dues persones que llençaven
voluminosos fora d'horaris; que també ha de dir que hi ha
molts contenidors a llocs que estan molt a la vista i que són
de molt fàcil accés, però que ja s'han anat traient; que
passa que molta gent que no és de la pròpia ciutat ve en
camió, o en furgoneta, aprofita hores de la nit i aboca coses
que no són ni de la ciutat, sinó que són de fora; que inclús,
l'altre dia la Guàrdia Urbana, va agafar una empresa del
carrer Borrassà que va abocar 50, 60 o 100 caixes de fruita;
que se'n van adonar al matí, que l'inspector hi va anar va
recollir el que hi havia i va trobar la persona que va fer
aquest abocament; que es va anar a casa seva a les sis del
matí que és normalment quan descarrega i que ara tindrà una
sanció; que es fa seguiment; que s'han posat molts mitjans i
també gent; que és veritat que s'hi pot fer més, però que ja
es va fent; que no és veritat el que ha dit la senyora Olmedo
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que la ciutat està bruta perquè si es fixa molt en les xarxes
veurà que a les xarxes socials sempre hi ha els mateixos que
diuen que la ciutat és bruta, però que això no és veritat;
que ell volta molt per la ciutat i que pot dir que en dos
mesos han guanyat molt; que segur que guanyaran molt més quan
tinguin la nova concessió i els contenidors nous, però que
els mitjans que s'hi estan posant ara no s'hi havien posat
mai; que també ha de dir que hi ha molt d'incivisme que s'ha
d'arreglar, però que no es pot estat per tot arreu amb els
mitjans que té la Guàrdia Urbana; que li agradaria que la
patrulla sortís cada dia a mirar això; que a vegades estan
parlant que ho fa gent de la ciutat, però que moltes vegades
és gent de fora i que, per això, estan intentant reorganitzar
tots els contenidors a diferents llocs de la ciutat que són
molt visibles per treure'ls i intentar que s'hi aboqui menys;
que amb la nova concessió ja no hi haurà d'aquests
contenidors on s'hi aboca molt perquè es recolliran
directament des de l'empresa; que, quan a la persona en
concret de l'Escorxador que ha comentat la senyora Olmedo, la
veritat és que el porexpán no és reciclable i que, per tant,
el tècnic li ha repetit moltes vegades que mentre no estigui
fora, el que és porexpán, pot estar dins; que si aquest
senyor aboca molt més del que ha d'abocar llavors aquest
senyor hauria de gestionar una empresa pròpia que li gestioni
els seus propis residus; que s'hauria de mirar si el que ell
aboca dins el contenidor és suficient perquè tingui una
pròpia empresa de recollida del seu residu; que això es pot
mirar, però que pot dir que el porexpán no és reciclable i
que, per tant, pot anar en aquest contenidor, però que el que
no pot estar és al carrer.
----Aportacions i subvencions: La senyora Galimany Granés fa
una explicació sobre el sistema de les beques menjador a les
llars d'infants municipals. Fa ús de la paraula la senyora
Galimany Granés que diu que en el Ple del 2 de juny des de la
Candidatura d’Unitat Popular de Figueres se li va demanar
sobre el sistema de les beques menjador a les llars d'infants
municipals; que s'ha informat; que des de la Direcció General
d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa es rep una
subvenció destinada a minorar el cost del servei de menjador
escolar dels infants; que està parlant del curs 2015-2016;
que el que voldria explicar és l'estat actual de la situació;
que hi ha un període obert per rebre aquestes sollicituds
d'ajudes als menjadors escolars de les llars d'infants; que
93

es va iniciar el període el dia 1 de juliol i que el termini
és fins el 15 de juliol; que s'ha penjat la informació al web
de l'Ajuntament i que les pròpies llars d'infants i l'Oficina
Municipal d'Atenció al Ciutadà també estant donant informació
sobre aquestes beques menjador; que a data d'avui no s'havia
rebut encara cap sollicitud; que l'import total d'aquests
ajuts és de 19.000 euros; que s'ha d'esperar a 15 de juliol
per saber quantes sollicituds es reben; que es donaran totes
les ajudes que se sollicitin; que en el cas que hi hagués
algú que quedés fora, tot i que creuen que no serà així,
s'estudiarà sempre cas per cas; que des de l'àrea de Petita
Infància de l'Ajuntament de Figueres es treballa amb tota la
dedicació i sempre es té en compte els criteris de qualitat,
inclusió i equitat i que, per això, des de l'equip de govern
de l'Ajuntament de Figueres treballaran per això.
Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que
dóna les gràcies.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les vint-i-tres hores i catorze minuts, de la qual cosa en
dono fe.
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