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

Núm.09

Acta de la sessió ordinària del dia 4 d'agost de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 4
d'agost de 2016, sota la Presidència de l'Alcaldessa Marta
Felip Torres es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple:
Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes Zafra, Manuel Toro
Coll, Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol Matas, Joaquim Felip
Gayolà, Alfons Martínez Puig, Núria Galimany Granés, César
Luis Barrenechea Montero, Agnès Lladó Saus, Maria Perpinyà
Fortunet, Jordi Giró Ribas, Natàlia Sànchez Dipp, Lluís
Armengol Subirós, Antoni García Quesada, Maria Àngels Olmedo
Delestal, Diego Borrego Torres, Héctor Amelló Montiu, Antonio
Pérez Márquez i Òscar Vergés Moreno, amb assistència de la
secretària, Cristina Pou Molinet, i de la interventora, Anna
Morell Arimany, per tal de fer la sessió ordinària en primera
convocatòria.
A les dinou hores i tres minuts, la Presidència declara
oberta la sessió.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que dóna la
benvinguda a la senyora Cristina Pou; que espera que estigui
aquí per molt temps i que tingui un bon recorregut
professional; que la senyora Cristina Pou avui inicia el seu
primer plenari municipal a l'haver-se incorporat com en
aquest Ajuntament des del dia 18 de juliol en la plaça de
vicesecretària i exercint les funcions de secretària en tant
la plaça que ha deixat vacant el senyor Fernando González
Cebrián, que es va jubilar el 24 de juny, no sigui proveïda;
que la senyora Cristina Pou es troba present per primera
vegada al plenari municipal; que agraeix que estigui aquí i
que desitja que estigui a gust.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Pou
Molinet, secretària de la corporació, que dóna les gràcies.
----1. Ajuntament: S’aproven sense rectificacions les actes
de les sessions anteriors, ordinàries dels dies 12 de maig i
2 de juny i extraordinària del dia 30 de maig, totes tres de
l'any 2016, que van ser repartides amb la convocatòria.
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----2. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per
assabentat de l'informe sobre l’activitat institucional de
l’Alcaldia. La Presidència en fa lectura i el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat
de l’informe següent:
"Activitats institucionals de l’alcaldessa. Divendres 8
de juliol. Alcaldia. Visita del Cònsul Xinès. Urbanització
Parc Sol. Visita al barri. Visita als voltants del carrer
Eras d’en Sans. Dissabte 9 de juliol. Creu de la Mà. Festa
del barri. Dilluns, 11 de juliol. Sala de Plens. Reunió amb
veïns del Turó Baix. Casa Empordà. Reunió amb veïns dels
voltants de la plaça Josep Terradelles per l’inici de les
obres. Dimarts, 12 de juliol. Barcelona. Roda de premsa per
presentar el festival "Acústica". Barcelona. Reunió amb el
Cap de Gestió del programa de barris. Barcelona. Reunió amb
la consellera d’Ensenyament. Dimecres 13 de juliol. Societat
Coral Erato. Visita a les noves dependències. Sala de Plens.
Lliurament del premi de l’aigua al figuerenc Pep Pou Coll.
Dijous 14 de juliol. Sala de Juntes Salutació a les diferents
associacions de la Comunitat Musulmana. Reunió amb el Sr.
Raul Morales, director territorial de Governació. Reunió amb
l’Associació de Promotors i Constructors de Girona. Divendres
15 de juliol. Plaça Catalunya. Visita a la fira d’intercanvi
dels llibres de secundària. L’Escala. Visita al fons
documental
de
Victor
Català.
Collegi
d’Arquitectes.
Presentació
dels
treballs
realitzats
pels
alumnes
d’Arquitectura i Paisatge d'universitats franceses. Jardins
Enric Morera. Festa del barri. Rambla. Ballada de sardanes i
lliurament distinció als familiars del músic Agapit Torrent.
Dilluns, 18 de juliol. Reunió amb veïns del barri Juncària
Parc Bosc. Dimecres 20 de juliol. Girona Presentació del
contracte
programa 2016-2019 relatiu a les comarques
Gironines amb la consellera de Treball, Afers Socials i
Família.
Barcelona.
Taula
estratègica
del
Corredor
Mediterrani amb el conseller de Territori i Sosteniblitat i
el conseller d’Empresa i Coneixement. Dijous 21 de juliol.
Barcelona. Reunió amb el Sr. Damià Calvet, gerent de
l’Incasòl
i
el
Sr.
Agustí
Serra,
director
general
d’Urbanisme. Divendres 22 de juliol. Visita de la consellera
de Treball, Afers Socials i Família. Auditori Caputxins.
Lliurament de les beques excellents. Sala de Plens. Acte
reconeixement a Lluïsa Mitjà com a millor atleta de Catalunya
en categoria juvenil. Sala de Plens. Acte de reconeixement a
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Sergi Grau,
com a campió d’Espanya de Tennis Taula. Bon
Pastor. Representació teatral del veïns del barri Juncària
Parc Bosc. Divendres 29 de juliol. Reunió amb els
representants del comité d’empresa d’ECOSERVEIS. Dissabte 30
d’agost. Poliesportiu Municipal. Inauguració del campionat de
patinatge. Festa del barri Rally Sud i de l’Horta de
l’Hospital. Dilluns 2 d’agost. Reunió amb veïns del barri
Juncària Parc Bosc. Dijous 4 de juliol. Lliurament medalla
100 anys a la Sra. Antònia Vives."
----3. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de
l'Alcaldia de 6 de juliol de 2016 pel qual es va aprovar la
memòria descriptiva del projecte Itinerari d'aproximació al
Centre Històric de Figueres. El senyor Toro Coll en fa
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat,
ratificar el decret següent:
"L'Estatut d'autonomia de Catalunya, a l'article 171.f),
en relació amb l'article 114, estableix que correspon a la
Generalitat de Catalunya, per mitjà dels seus òrgans
competents, la fixació de criteris, la regulació de les
condicions, i l'execució i el control de les línies públiques
de suport i de promoció del turisme. La Llei 5/2012, de 20 de
març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de
creació de l'impost sobre les estades en establiments
turístics (DOGC núm. 6094, de 23.3.2012), fixa que l'objectiu
de l'impost esmentat és nodrir el Fons per al foment del
turisme, creat amb la finalitat de finançar polítiques
turístiques per millorar la competitivitat de Catalunya com a
destinació turística. L'article 116 de la Llei 5/2012
estableix, entre altres, que aquests recursos han d'anar
destinats a l'impuls del turisme sostenible, responsable i de
qualitat; a la protecció, la preservació, la recuperació i la
millora
dels
recursos
turístics;
al
desenvolupament
d'infraestructures relacionades amb el turisme, així com al
foment, la creació i la millora dels productes turístics.
D'altra banda, el Pla estratègic de turisme de Catalunya
2012-2016, en el seu Programa 2, Desenvolupament de
destinacions, considera fonamental, des d'un punt de vista
turístic,
garantir
la
qualitat
dels
recursos
i
la
disponibilitat
d'infraestructures
com
a
suport
a
un
desenvolupament sostenible i competitiu referit a productes,
experiències i destinacions turístiques. També
proposa un
model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir
de l'equilibri territorial, la diversificació de l'oferta,
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l'orientació a la demanda, la desestacionalització i la
innovació del producte, per fer del turisme una activitat
generadora de riquesa i d'ocupació al servei de la
ciutadania.
Per afavorir que les destinacions turístiques
catalanes millorin la seva competitivitat el Departament
d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en
data 9 de juny de 2016, va publicar en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, l'ORDRE EMC/145/2016, de 3 de
juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, i
es fa pública la convocatòria per a l'any 2016. El turisme és
un dels principals sectors econòmics de la ciutat de Figueres
i el que de manera directa i indirecta genera un major nombre
de llocs de treball. És fonamental doncs treballar per tal de
millorar l'atenció al visitant, a nivell d'informació
turística, de millora de la destinació i l'atenció al
visitant
i
de
mobilitat.
Vist
que
segons
l'ORDRE
EMC/145/2016, de 3 de juny, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals
de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment
territorial del turisme, i es fa pública la convocatòria per
a l'any 2016. - Són subvencionables les actuacions següents:
a) La construcció d'aparcaments dissuasius i altres projectes
que millorin la mobilitat en l'espai turístic de referència.
b) La millora de l'accessibilitat als recursos turístics. c)
La millora de la senyalització turística urbana i rural. d)
Les actuacions que comportin una millora del nucli urbà de
les poblacions, així com la recuperació d'espais públics que
redundi en una millora de la qualitat de la destinació. e)
Les noves installacions o la millora dels equipaments, les
installacions
i
els
serveis
públics
municipals
que
constitueixen requisits necessaris per a l'obtenció de les
marques de destinacions de turisme esportiu o familiar
(certificats o en procés). f) Les inversions destinades a la
millora de l'eficiència energètica, amb una finalitat
clarament turística, i les inversions en infraestructures
tecnològiques orientades a l'assoliment d'un model de
destinació turística intelligent. g) La implantació d'un
projecte turístic innovador que serveixi de dinamització d'un
territori concret i que diversifiqui i desestacionalitzi
l'oferta existent. Poden ser beneficiaris d'aquests
ajuts, entre d'altres ens, els ajuntaments. Els projectes
presentats han de ser com a mínim de 350.000 euros, IVA
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inclòs, de despesa subvencionable. La quantia dels ajuts serà
com a màxim el 50% de l'import total, IVA inclòs, de
l'actuació
subvencionable.
Es
consideren
despeses
subvencionables les despeses que s'imputin al desenvolupament
de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva
naturalesa,
que
s'hagin
realitzat
durant
el
període
d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades
pel beneficiari abans de la presentació de la justificació
econòmica. La quantia màxima de la subvenció concedida a
cada projecte no serà superior a 400.000 euros, IVA inclòs.
Les actuacions objecte de subvenció es poden haver iniciat
des d'un any abans de la publicació de l'Ordre i hauran
d'estar finalitzades el 30 de setembre de 2018. L'Ajuntament
de Figueres ha elaborat el projecte Itinerari d'aproximació
al Centre Històric de Figueres, per a presentar a aquesta
convocatòria. Aquest projecte encaixa en les següents
categories d'actuació subvencionables: - La construcció
d'aparcaments dissuasius i altres projectes que millorin la
mobilitat en l'espai turístic de referència. - Les actuacions
que comportin una millora del nucli urbà de les poblacions,
així com la recuperació d'espais públics que redundi en una
millora de la qualitat de la destinació. - La implantació
d'un projecte turístic innovador que serveixi de dinamització
d'un territori concret i que diversifiqui i desestacionalitzi
l'oferta existent. Aquest projecte té com a objectiu culminar
l'adequació de l'itinerari de vianants entre l'aparcament
dissuasiu de la carretera de Llançà i Casa Empordà (que
inclou la nova oficina de turisme de la ciutat)
i alhora
adequar l'espai de la plaça de l'Escorxador per a poder-hi
fer activitats adreçades al visitant. Tot plegat amb
l'objectiu de facilitar un accés còmode del visitant a la
ciutat i alhora millorar la destinació turística per a fer-la
més atractiva. El projecte doncs inclou dues actuacions: Adequació de la Plaça Tarradellas. - Adequació de la Plaça de
l'Escorxador. El calendari previst seria el següent Any 2016:
- Redacció del projecte executiu de l'adequació de la Plaça
Tarradellas. - Any 2017. - Execució de les obres d'adequació
de la Plaça Tarradellas. Cost 374.850,01 euros IVA inclòs. Redacció del projecte executiu de l'adequació de la Plaça de
l'Escorxador. Any 2018. - Execució de les obres d'adequació
de la Plaça de l'Escorxador. Cost 453.718,44 euros IVA
inclòs. El projecte té un cost total de 828.568,45 euros, IVA
inclòs segons memòria valorada del projecte d'adequació de la
Plaça Tarradellas i de la Plaça de l'Escorxador en I
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‘itinerari d'aproximació al Centre Històric de Figueres.
Aquest pressupost queda desglossat de la manera següent: Adequació de la Plaça Tarradellas 374.850,01 euros. Adequació de la Plaça de l'Escorxador 453.718,44 euros. El
finançament d’aquest pressupost seria el següent: - Aportació
municipal Pressupost 2017 193.887,29 euros. - Aportació
municipal Pressupost 2018 234.681,16 euros. - Subvenció
400.000,00 euros. El termini per a la presentació de
sollicituds finalitza el dia 8 de juliol de 2016. Per tot
l’anterior aquesta Alcaldia Presidència RESOL: 1) Aprovar la
memòria descriptiva del projecte Itinerari d'aproximació al
Centre Històric de Figueres. 2) Sollicitar una subvenció de
400.000 euros al Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya en base a l'ORDRE EMC/145/2016 per
al projecte Itinerari d'aproximació al Centre Històric de
Figueres. 3) Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple
Municipal."
----4. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de
l'Alcaldia de 15 de juliol de 2016 pel qual es va acceptar
una subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a la
installació d'una caldera de biomassa a la llar d'infants
Els Pins. El senyor Cruanyes Zafra en fa lectura i el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret
següent:
"La Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en
sessió del dia 7 de juny de 2016, ha resolt l’atorgament de
subvencions a ajuntaments per la installació de calderes de
biomassa i entre les actuacions subvencionades hi ha la
installació de la caldera de biomassa a la llar d’infants
Els Pins de titularitat de l’Ajuntament de Figueres, essent
la despesa de l’actuació prevista de 58.850,75 €, amb una
subvenció de 27.521,45 €. Aquesta subvenció es regeix per les
bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments
per a la installació de calderes i xarxes de calor de
biomassa municipals, aprovades pel ple de la Diputació el dia
15 de desembre de 2015 i publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Girona el dia 18 de desembre i quina pública
convocatòria es va anunciar al Butlletí Oficial de la
Província el dia 23 de febrer d’enguany. L’Ajuntament va
demanar acollir-se a aquesta subvenció mitjançant decret de
l’alcaldia presidència de 25 d’abril d’enguany. Correspon
d’acceptar formalment aquesta subvenció i d’acord amb el que
disposa la base 14.a els ajuntaments poden optar per la
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contractació agregada i encarregar la licitació d’aquesta
installació a la Diputació de Girona, per la qual cosa és
necessari adoptar l’acord corresponent. A tal efecte, la
Diputació disposa del model adient dels acords municipal a
adoptar, d’acord amb el conveni adjunt. Per tot l’anterior i
d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, el que disposa la normativa
general de subvencions i les bases reguladores d’aquesta,
aquesta alcaldia presidència, resol: 1r.- Acceptar la
subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a la
installació de la caldera de biomassa a la llar d’infants
Els Pins de titularitat de l’Ajuntament de Figueres, essent
la despesa de l’actuació prevista de 58.850,75 €, amb una
subvenció de 27.521,45 €. 2n. Ampliar la partida núm. 2016
303 425 62300 CALDERES EDIFICIS MUNICIPALS (BIOMASSA) amb un
import de 27.521,45 € corresponent a la subvenció atorgada
per la Diputació de Girona. 3r.- Aprovar el document adjunt
denominat “Acord d’aprovació de l’encàrrec de gestió a la
Diputació de Girona per licitar la contractació agrupada
d’una installació de biomassa per a la millora d’eficiència
energètica d’edificis a través de contractes innovadors amb
empreses o micro empreses de serveis energètics en el marc de
la convocatòria d’ajuts als ajuntaments per a la installació
de calderes de biomassa” essent l’ajuntament beneficiari
l’ajuntament de Figueres, essent l’import que es preveu del
contracte d’un import de 58.850,75 € (IVA inclòs). 4rt.Encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la
contractació agregada per a la installació de la caldera de
biomassa a través d’empreses de serveis energètics. 5è.- Els
serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor
de la Diputació són els que consten al conveni annex. 6è.Aprovar el conveni a subscriure amb la Diputació de Girona,
que s’adjunta com a document annex. 7è.- La Diputació
gestionarà
la
contractació
objecte
d’aquest
encàrrec
agregant-la amb d’altres ajuntaments, en la mesura que
aquesta agregació sigui possible. 8è.- Sotmetre a la
ratificació de l’Ajuntament Ple els acords anteriors amb els
seus documents annexes i facultar l’alcaldia presidència per
a formalitzar els documents que siguin necessaris per a
l’execució d’aquests acords i en especial per a la signatura
del conveni."
----5. Pressupostos: S'aprova
inicialment un expedient de
suplement de crèdit per transferència de crèdit entre
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partides pressupostàries. El senyor Martínez Puig 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 a diferents
capítols serà competència del Ple. Atès que s’ha de dotar de
consignació pressupostària suficient per atendre les despeses
necessàries pel normal funcionament dels serveis municipals
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 suplement de
crèdit
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:
16.201.33400.48004
16.201.33000.22609
16.201.33000.22609
16.404.93100.226110
BAIXES PARTIDES:
16.201.33400.48003
16.201.33400.226061
16.201.33400.226060
16.101.91200.22601
16.404.0110.31001

SUBVENCIONS ASSOCIACIONS CULTURA
FUNCIONAMENT CULTURA
FUNCIONAMENT CULTURA
COMISSIONS SERVEIS TRIBUTS

14.000,00
12.740,00
11.500,00
10.000,00

€
€
€
€

CONVENI AULA DE TEATRE
CATEDRA DE PATRIMONI LITERARI
CATEDRA D’ENOLOGIA I VITICULTURA
DESP. INSTITUCIONALS I DE REPRESENTACIO DE TINENÇA D’ALCALDIA
INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA

14.000,00 €
7.260,00 €
5.480,00 €
11.500,00 €
10.000,00 €

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."
----6. Assistències social: Es sollicita a l'Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)
prendre part en el programa PM08 "Sigues tu", eines i actius
per a la salut. La Presidència procedeix a la lectura del
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
"Vist que l'Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (DIPSALUT), ofereix el programa PM08
"Sigues tu", eines i actius per a la salut, que pretén
facilitar l'aprenentatge de les deu habilitats bàsiques per a
8

la vida, i promoure estil de vida saludables, de forma
coordinada amb altres agents del territori, donant eines als
mestres, docents i a les famílies per avançar en aquesta
direcció
Vist l'informe de la tècnica responsable dels
programes socials i de salut, on exposa que des del servei de
Benestar Social i Salut i en el marc de les competències en
matèria de promoció i prevenció de la salut, fa anys que es
porten a cap programes i accions entre els adolescents i
joves amb coordinació amb els centres escolars públics i
concertats de la ciutat. El Programa "Sigues tu" eines i
actius per la salut, que proposa Dipsalut, es considera de
gran interès per posar-lo en pràctica en tots els centres
escolars de la ciutat i incidir en l'apoderament dels
adolescents i joves per tal que puguin afrontar de forma
positiva els desafiaments de la vida quotidiana, dotant-los
d'eines i recursos i per promoure hàbits saludables. Per
altra banda i de forma transversal, és també important i
necessari donar suport als mestres i informar i dotar
d'estratègies als pares per saber afrontar les problemàtiques
que es presenten al llarg de la vida en relació a la salut
dels seus fills. Per aquest motiu es considera convenient
sollicitar
prendre part en el programa PM08 "Sigues tu",
eines i actius per a la salut que ofereix l'Organisme Autònom
de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT). En
base als antecedents exposats; la Comissió Informativa
General proposa
al Ple de l'Ajuntament
l'adopció dels
acords següents: 1r.-Sol.licitar a
l'Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), prendre
part en el programa PM08 "Sigues tu", eines i actius per a la
salut. 2n.- Notificar els presents acords als interessats.
3r.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors."
----7. Aigües residuals: S'aprova inicialment la modificació
puntual del Pla general d'ordenació urbana en la remodelació
de l'estació depuradora d'aigües residuals. La Presidència
procedeix a la lectura del dictamen següent:
"La modificació puntual del Pla general en els àmbits de
l’actual Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i de la
nova ubicació, al terme de Figueres, en terrenys no
urbanitzables de Vilatenim, va ser aprovada definitivament
per la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona, el 25 de
maig de 2011 i va entrar en vigor mitjançant la publicació al
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DOGC el dia 27 de juliol de 2011. L’actual EDAR es regeix pel
règim urbanístic previst en aquesta modificació puntual, la
qual preveu, en aquests terrenys, la substitució de l’ús
actual, pel nou ús residencial. Aquest règim urbanístic fa
incompatible l’ampliació o remodelació de l’actual EDAR.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha emès informe amb registre
d’entrada a l’Ajuntament del dia 4 de maig en el que comunica
la redacció del projecte per a l’ampliació de l’actual EDAR,
i que considera que són prioritàries. I, amb l’escrit
registre d’entrada a l’Ajuntament del dia 4 de juliol, l’ACA
comunica l’aprovació del canvi de solució tècnica per part
del Consell d’Administració de l’ACA en sessió de 14 de juny
d’enguany, i en el que concreta la necessitat de tramitar la
modificació puntual del planejament general de Figueres que
reculli l’actuació prevista de “Remodelació i millores de
l’EDAR de Figueres per eliminar nutrients” per poder portar a
terme les actuacions que recull el projecte actualment en
redacció. El planejament vigent que afecta l’actual EDAR, en
qualificar els terrenys d’ús residencial, no permet la
compatibilitat urbanística per a la implantació de les
millores i la remodelació prevista a l’EDAR per l’ACA, cosa
que obliga a procedir, el més aviat possible, a la
modificació puntual del planejament, amb aquesta finalitat.
El motiu fonamental d’aquesta previsió per part de l’ACA
obeeix a la necessitat, per una banda, de donar compliment a
l’article 5 de la Directiva 91/271/CEE, de tractament
d’aigües residuals urbanes, i el tractament deficient de les
quals, ha donat lloc a un procediment d’infracció obert per
part de la Comissió Europea, ja que aboca en zona sensible i
el seu tractament de depuració no està preparat per eliminar
nitrogen i fòsfor (nutrients) procediment que ha donat lloc a
la sentència de 10 de març de 2016 del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea, condemnant al Regne d’Espanya per
incompliment, en diferents àrees urbanes, entre elles, la de
Figueres, de l’esmentada directiva. Per l’altra banda, el
context econòmic de dificultat de viabilitat econòmica i el
termini d’execució de les obres corresponents a l’actuació
planificada al Pla de sanejament de les aigües residuals
urbanes (PSARU) 2005 de la nova EDAR de Figueres, fan
aconsellable d’optar per la remodelació i millora de l’actual
EDAR, amb una previsió d’inversió d’uns 4,2 M€, en lloc dels
13,7 M€ que és el que suposaria una primera fase bàsica de
trasllat,
i una reducció dels terminis d’execució per
atendre el compliment del requeriment d’adequació del
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tractament de les aigües residuals urbanes de Figueres.
D’acord amb el que assenyala l’ACA, “aquesta remodelació
podrà assolir els objectius tant per cabal com per càrrega” i
“es tracta d’un canvi de solució tècnica (entesa com la
modificació
de
l’obra
que
forma
part
de
l’actuació
planificada
sense
alterar
l’objectiu
previst
en
la
planificació, de forma que s’arribi a la mateixa finalitat
per una via diferent a la prevista inicialment)”. Per altra
banda aquestes previsions que afecten el sistema general de
depuració de les aigües residuals, que és de caràcter
prioritari, contrasten amb les previsions urbanístiques de
transformar els terrenys de l’EDAR en un sector residencial,
havent superat àmpliament el termini per a desenvolupar el
Pla de millora urbana per a desplegar els usos residencials
al sector de l’actual EDAR, d’iniciativa pública municipal en
terrenys igualment municipals,
per la qual cosa, promoure
ara la modificació puntual del planejament vigent en aquest
àmbit no constituiria una modificació “anticipada” en relació
al previst al propi pla d’etapes contingut en dita
modificació. Això no obstant, d’acord amb l’article 99 del
text refós de la Llei d’urbanisme s’exigeix que les
modificacions del planejament general promogudes abans de
transcórrer 5 anys des de la seva aprovació calgui
sollicitar un informe previ per part de la Comissió
territorial d’urbanisme en base a una memòria justificativa.
Aquest informe s’ha demanat amb l’escrit registrat de sortida
del dia 18 de maig d’enguany. D’acord amb l’anterior els
serveis tècnics municipals han redactat la modificació
puntual del pla general d’ordenació urbana de Figueres als
efectes de qualificar els terrenys de l’EDAR com a sistema
tècnic, als efectes d’ajustar les determinacions ara vigents,
a la previsió de la remodelació de l’estació depuradora. En
base a les competències sectorials en matèria d’aigües, atesa
la naturalesa determinant dels informes sectorials i el
contingut de l’acord adoptat pel Consell d’Administració de
l’Agència Catalana de l’Aigua en relació amb el que disposa
l’acord adoptat en sessió del dia 14 de juny de 2016 i atès
el que disposa el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat
pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer, i amb les modificacions de la
l’article 76 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives (DOGC 13-3-2015). Atès
el que disposa el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el reglament de la Llei d'urbanisme, així com la
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legislació estatal continguda al
Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de sòl i modificat per l’article 25 del Reial Decret
Legislatiu 8/2011, (BOE 7 juliol 2011), i modificat per la
Llei 8/2013, de 25 de juny, de rehabilitació, regeneració i
renovacions urbanes (BOE 27-6-2013) i d’acord amb la
legislació sectorial aplicable, la Comissió informativa
general proposa a l’Ajuntament Ple, una vegada transcorregut
el termini de cinc anys, des de l’entrada en vigor de la
modificació del planejament vigent en aquest àmbit de l’EDAR,
és a dir, a partir del dia 28 de juliol d’enguany, l’adopció
dels acords següents: 1r.- Aprovar inicialment la modificació
puntual del Pla general d’ordenació urbana de Figueres per a
la remodelació de l’estació depuradora d’aigües residuals.
2n.- Exposar al pública l’anterior per termini d’un mes als
efectes de plantejar les allegacions que hom consideri
adients, mitjançant la publicació dels edictes corresponents
i publicant la documentació de l’expedient al web municipal,
per al seu accés i
la seva consulta. 3r.- Facultar
l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució d’aquests acords, així
com per a sollicitar els informes preceptius corresponents."
Prossegueix amb l'ús de la paraula la Presidència que diu que
Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que
s'abstindran.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez
Dipp que diu que el grup de la Candidatura d'Unitat Popular
s'abstindrà.
Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu
que hi donarà suport.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus
que diu que hi donaran suport.
Seguidament, torna intervenir la Presidència que diu que
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
setze membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres,
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus,
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Casas Honrado,
Barrenechea Montero, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró
Ribas, Olmedo Delestal, Borrego Torres i Vergés Moreno; i i
abstenir-se, els cinc membres de l’Ajuntament següents:
Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García Quesada, Amelló Montiu
i Pérez Márquez.
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----8. Fires i festes: Dictamen relatiu a proposar a la
Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació,
Serveis Territorials a Girona, la fixació de les festes
locals per a l'any 2017. El senyor Toro Coll procedeix a la
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per
unanimitat:
"Vist l’escrit presentat pel Departament d'Empresa i
Ocupació, Serveis Territorials a Girona, mitjançant el qual
es sollicita que l’Ajuntament de Figueres proposi les dues
festes locals que s’han de fixar per a l’any 2017, fent
referència també als municipis agregats, aquesta Comissió
Informativa General, proposa que el Ple de l’Ajuntament de
Figueres adopti els acords següents: 1r. Proposar a la
Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació,
Serveis Territorials a Girona, la fixació del dimecres 3 de
maig, festivitat de l’Exaltació de la Santa Creu, i del
dijous 29 de juny, Sant Pere, com a festes locals del
municipi de Figueres per a l’any 2017. 2n. Establir per a
l’antic municipi de Vilatenim la celebració per a l’any 2017
de les mateixes festes locals expressades a l’apartat
anterior. 3r. Facultar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi
tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels
acords anteriors."
----9. Patrimoni municipal: Dictamen relatiu a rectificar
l’error material de l’acord del Ple Municipal de data 6 de
juliol de 2016 en l’únic sentit que on diu “Societat
Montessori Palau, SA” ha de dir “Complex Cultural EsportiuPalau, SA”. La Presidència procedeix a la lectura del
dictamen següent:
"Vist que mitjançant acord del Ple Municipal de 6 de
juliol de 2016 es va autoritzar a Montessori Empordà, SL
perquè arrendi a l’entitat Societat Montessori Palau, SA la
gestió del centre corresponent a la concessió demanial
adjudicada pel Ple Municipal de data 13 de gener de 2012.
Vist que a la denominació social de la societat que passa a
explotar el centre segons consta a l’acord plenari hi ha un
error atès que la denominació social correcta, que consta a
l’escriptura de constitució de 26 de juny de 1996 i als
certificats
aportats,
és
“Complex
Cultural
Esportiu
Montessori-Palau, SA”. Vist l’article 105 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la Comissió
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Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament de
Figueres l’adopció dels següents acords: 1er.- Rectificar
l’error material de l’acord del Ple Municipal de data 6 de
juliol de 2016 en l’únic sentit que a l’acord 2, on diu
“Societat Montessori Palau, SA” ha de dir “Complex Cultural
Esportiu-Palau,
SA”.
2on.Autoritzar
a
l’Alcaldia
Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
Seguidament, intervé el senyor García Quesada que diu
que votaran en contra com han fet sempre amb l'expedient
aquest d'una escola elitista a la ciutat
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
quinze membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres,
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus,
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Casas Honrado,
Barrenechea Montero, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló
Montiu, Pérez Márquez i Vergés Moreno; i en contra, els sis
membres de l’Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà
Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós i García
Quesada.
----10.
Ajuntament:
Dictamen
relatiu
a
ratificar
la
modificació dels Estatuts del Consorci del Castell de Sant
Ferran. El senyor Martínez Puig procedeix a la lectura del
dictamen següent:
"En data 11 de maig
de 2016 i amb registre general
d'entrada número 10467 el Consorci del Castell de Sant Ferran
notifica a l'Ajuntament de Figueres l’aprovació per part de
la Junta de Promotors, en sessió de data 16 de desembre de
2016, de la modificació dels seus estatus 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 Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL), de determinar l’Administració
pública on queda adscrit el Consorci (art. 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
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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 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 estatuts
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, activitat i serveis dels ens 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, adherir-se, 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. 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 del Castell de Sant Ferran de conformitat amb el
document que s’annexa a aquest acord. 2n. Notificar el
present acord al Consorci del Castell de Sant Ferran . 3r.
Facultar a l'alcaldessa presidenta la realització de tants
actes i gestions com calguin per a
l’execució de l'acord
anterior."
Seguidament, intervé el senyor Armengol Subirós que diu
que el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular no
legitimarà amb el seu vot la continuitat del Consorci; que fa
només dos que Figueres es manifestava molt críticament, en
boca de la seva Alcaldessa, en contra del fet que els infants
manipulessin fusells en el dia de les forces armades celebrat
al Castell; que ara fa un any, el Ministeri vetava la
presidència del Consorci a la primera representant de la
ciutat; que aquesta negativa va representar un menyspreu als
figuerencs i una mostra més de la perfecta inutilitat del
Consorci tal com està plantejat, amb tot el poder decisori
en mans dels militars, que des de la seva creació no han
deixat de presidir-lo en cap moment, malgrat els torns
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rotatoris que preveuen els estatuts; que aquesta decisió va
ser una demostració més
del divorci que la ciutat i el
castell mantenen de sempre; que el Consorci ha fracassat com
a instrument perquè representa un model ancorat en valors i
pràctiques caduques i sense la creativitat i els lligams amb
la societat que són imprescindibles perquè un equipament
cultural pugui respondre amb èxit a les exigències de la
societat actual; que sota la direcció militar, el Castell no
ha assolit l’objectiu d’esdevenir un referent pels visitants
ni de fer-lo atractiu pels figuerencs; que l’Ajuntament i la
Generalitat de Catalaunya han de sortir de l’actual
Consorci.; que aquesta decisió haurà d’anar acompanyada de
l’impuls de les dues institucions per obrir nous camins que
compartits amb la ciutadania porti a la desmilitarització de
la fortalesa i a cercar la forma de gestionar el monument en
un debat obert a tota la ciutat de forma cohesionant,
respectuosa i creativa; que aquest és el posicionament del
seu grup; que no han fet res més que llegir una moció que
tenien preparada fa un any, però que, en aquell moment, com
que les eleccions municipals estaven molt a prop la van
deixar sobre la taula i no s’havia tornat a plantejar més;
que aquest és el posicionament del seu grup i que aquí els
trobaran quan es decideixin a canviar la seva posició.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas
que diu que el grup municipal d’Esquerra Republicana també
votarà en contra d’aquest punt de l’ordre del dia, ja que no
estan d’acord amb la Llei de racionalització i sostenibilitat
de l'administració local i que no estan d’acord amb el
consorci que gestiona el castell perquè consideren que se
senten tutelats per una administració central; que com ha
manifestat el company de la Candidatura d'Unitat Popular,
Lluís Armengol, cal començar a fer passos perquè la ciutat de
Figueres es faci valer i pugui recuperar el castell com un
actiu cultural; que també es remeten a la moció que es va
aprovar en aquest ple el 2 de juny en el sentit de fer una
ciutat on la cultura de la pau sigui reconeguda; que han de
començar pel castell que significa aquest militarisme que
volen desterrar i que volen canviar i que per això hi voten
en contra.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que la
qüestió de fons que es posa de manifest sobre els usos cívics
del Castell de Sant Ferran o realment la major implicació de
la ciutat en la seva gestió o el seu gaudi, és la qüestió de
fons que fa que amb el plantejament de qüestions merament
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formals com la que porten avui a aprovació, com és
l'adscripció a un consorci a l’administració que n’és
majoritària d’acord amb la Llei de racionalització i
sostenibilitat de les administracions locals, que exigeix des
que es va aprovar que els consorcis s’adhereixin o depenguin
d’alguna de les administracions que estan consorciades; que
hi ha uns criteris que fan que el consorci del Castell de
Sant Ferran hagi d’anar adscrit, tant per la propietat de la
fortalesa com la major part del seu pressupost, a
l’administració de l’estat; que és una qüestió tècnica que
permet des del govern municipal portar-la a aprovació com a
forma d’una obligació deguda; que no té més implicació quant
a la forma que la que té que és que queda adscrit aquest
consorci en l’administració de l’Estat a efectes de possible
demanada de responsabilitat en la gestió en el seu moment o
en un futur; que la qüestió de fons és una altra; que és la
capacitat d’incidència que tingui la ciutat sobre aquest
castell sobre els usos i sobre la possibilitat de gaudir-ne i
de decidir-ne el seu destí i que és el que fa que
posicionaments polítics d’aquest ple votin en contra
d’aquesta adhesió merament formal del consorci al que és
l’administració de l’Estat.
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
catorze membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres,
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus,
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Casas Honrado,
Barrenechea Montero, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló
Montiu i Pérez Márquez; en contra, els sis membres de
l’Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró
Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós i García Quesada; i
abstenir-se el senyor Vergés Moreno.
----11. Serveis municipals: Dictamen relatiu a requerir
Fisersa Ecoserveis SA perquè continuï prestant els serveis
que constitueixen el seu objecte social més enllà del dia 2
d’octubre de 2016 i fins que l’Administració municipal hagi
realitzat les actuacions que permetin que els serveis de
referència puguin ser prestats a través d’alguna de les
formes de gestió que preveu la normativa vigent. La
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent:
"L’entitat Fisersa Ecoserveis, SA (en endavant, la
societat) és una societat d’economia mixta per transformació
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de la que era societat privada municipal de capital
íntegrament
públic
“Fisersa
Manteniment
Urbà
SA”.
L’escriptura de transformació de Fisersa Manteniment Urbà SA
en una societat d’economia mixta va ser atorgada el dia 2
d’octubre de 2001 davant el notari Miguel Àngel Vera Moreno,
número de protocol 1.560. El canvi de denominació va ser
formalitzat mitjançant l’escriptura pública atorgada el dia
21 de febrer de 2003 davant el notari Miguel Àngel Vera
Moreno, número de protocol 574. L’objecte social de la
societat, segons l’article 2 dels seus estatuts és el
següent: “a)La prestació del servei públic de recollida i de
transport de residus sòlids urbans, així com tota classe
d’activitats
industrials
i
d’operacions
mercantils
necessàries per al desenvolupament d’aquest servei públic.
b) la prestació del servei públic de neteja viària, així com
tota
classe
d’activitats
industrials
i
d’operacions
mercantils necessàries per al desenvolupament d’aquest servei
públic. c) La prestació del servei públic de conservació, de
manteniment i d’execució d’ampliacions de parcs i de jardins,
així com tota classe d’activitats industrials i d’operacions
mercantils necessàries per al desenvolupament d’aquest servei
públic. d) La prestació del servei públic de nova
installació, de conservació, de manteniment, de reparació de
desperfectes i d’execució d’obres de millora de les
installacions d’enllumenat públic, així com tota classe
d’activitats industrials í com tota classe d’operacions
mercantils necessàries per al desenvolupament d’aquest servei
públic. e)La prestació del servei públic d’explotació de la
deixalleria municipal, així com tota classe d’activitats
industrials i d’operacions mercantils necessàries per al
desenvolupament d’aquest servei públic.
f)Respecte als
serveis enumerats anteriorment, a més a més, les funcions
següents: Elaborar estudis, plans, programes, projectes,
estudis de viabilitat i plans estratègics, gestionar ajuts,
subvencions, crèdits socials i tot tipus d’instruments
anàlegs.” Segons l’article 4 dels estatuts de la societat, la
durada d’aquesta era de quinze anys a partir de la data
d’atorgament de l’escriptura de transformació esmentada. En
conseqüència, la durada de la societat ho és fins al dia 2
d’octubre de 2016. L’Administració municipal, fins al dia de
la data, no ha pres cap resolució sobre la forma de gestió
dels serveis que constitueixen l’objecte social de la
societat per la qual cosa es considera imprescindible per
salvaguardar l’interès públic que la societat continuï
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prestant els serveis referits fins que s’hagin realitzat les
actuacions administratives que permetin que els serveis de
referència puguin ser prestats a través d’alguna de les
formes de gestió que preveu la normativa vigent. Mitjançant
Decret de data 2 de juny d’enguany es va acordar incoar
expedient per requerir l’empresa Fisersa Ecoserveis, SA
perquè continuï prestant els serveis que constitueixen el seu
objecte social i es va concedir als interessats un termini
d’audiència que ha finalitzat, sense que hagin presentat
allegacions. Vist que l’article 235 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix entre les
obligacions del contractista la de continuar prestant el
servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió, la
Comissió Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament
de Figueres l’adopció dels següents acords: 1er.- Requerir
Fisersa Ecoserveis, SA perquè continuï prestant els serveis
que constitueixen el seu objecte social més enllà del dia 2
d’octubre de 2016 i fins que l’Administració municipal hagi
realitzat les actuacions que permetin que els serveis de
referència puguin ser prestats a través d’alguna de les
formes de gestió que preveu la normativa vigent. 2on.Determinar que la continuació en la prestació dels serveis es
realitzarà sota els següents criteris: a) L’abast en la
prestació dels serveis i la retribució d’aquests seran els
establerts en els plans de gestió que aprovi el Ple de
l’Ajuntament un cop conclosa la vigència dels que va aprovar
aquest òrgan en la sessió del dia 14 de gener de 2016. b) La
vigència temporal dels plans de gestió a aplicar a partir del
dia 2 d’octubre de 2016 serà la fixada per Ple de
l’Ajuntament en acordar la seva aprovació. c) Donat que
l’Administració municipal pot desglossar els serveis que
constitueixen l’objecte social de Fisersa Ecoserveis SA als
efectes de que la seva nova prestació es realitzi sota
diferents formats de gestió o a partir de dates diferents per
a cadascun d’ells, la data fins a la qual la societat haurà
de continuar prestant cadascun dels serveis serà la que fixi
l’Administració municipal. d) Modificació, si s’escau, dels
estatuts de la societat en allò que es refereix a la seva
durada en el temps. 3er.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència
a fi que realitzi els actes i gestions que calguin per a
l’execució dels acords anteriors." Prossegueix amb la paraula
la Presidència que diu que fa temps que estan parlant,
estudiant i analitzant les possibilitats de canvi en la
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gestió dels serveis que constitueixen actualment l’objecte
social de Fisersa Ecoserveis que són el manteniment de
l’enllumenat públic, el manteniment dels parcs i jardins de
la ciutat i la recollida d’escombraries, neteja diària i
deixalleria; que la nova forma de gestió ha de ser imminent;
que s'hi està treballant i que en la propera tardor es veuran
en condicions de portar a aprovació la forma de gestió que es
decideixi perquè s’acabi de consensuar políticament, però que
si no s'acorda la pròrroga la societat s’extingiria el dia 2
d'octubre, que, per tant, es deixarien de prestar els serveis
i que això no ho poden permetre en cap sentit perquè la
ciutat necessita aquests serveis fins el canvi de gestió; que
d'acord amb el que preveu el dictamen s'acorda la pròrroga,
però deixa a determinació d'un acord d'aquest ple la
determinació de quins plans de gestió seran els que s'hauran
d'aprovar per anar prestant el servei en aquest interí de
pròrroga i la modificació dels estatuts.
Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que
a Ciutadans en este punto les sucede como en el anterior con
la Agència Catalana de l'Aigua; que pregunta que si existe
alguna alternativa si no se plantea este punto o qué
sucedería realmente si no se aprueba; que las opciones que
tienen no son muchas, pero sí que existe una diferencia con
el punto anterior como es que este punto sí que es
responsabilidad de este plenario, de este gobierno y es
competencia exclusiva de este gobierno; que desde su punto de
vista no están actuando; que creen que están actuando con
cierta laxitud porque hace bastante tiempo que ya saben
cuando termina esta contrata; que desde su punto de vista ya
deberían tener las soluciones encima de la mesa, pero que no
ahora, sino que hace un tiempo que deberían estar estas
soluciones encima de la mesa; que no consideran que exista
ningún motivo para que el día 1 de octubre no tuviese que
estar todo solucionado; que todo el mundo sabía que terminaba
en octubre y que, por lo tanto, podrían tener la previsión
para que en día 1 de octubre se pudiese tener una nueva
contrata y cumplir todos los plazos; que consideran que no
existe ningún motivo para que este punto pase hoy por el
pleno, pero que sí que existe un motivo como es la falta de
planificación; que es una falta de planificación que les
preocupa; que es la falta de planificación la que está
haciendo que hoy tengan que votar justamente esto; que si a
día de hoy hubiesen estado avanzando y hubiesen tenido ya
esas soluciones sobre la mesa podrían entender que este punto
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pasase porque hubieran salido necesidades de último momento o
ciertos requerimientos que les hiciesen justamente alargarlo,
pero que a día de hoy existe una incertidumbre absoluta; que
no saben exactamente ni cómo, ni quién, ni cuándo ni hasta
cuando va a seguir esto así; que son críticos con toda esta
incertidumbre; que por todo eso se van a abstener; que se
abstienen porque consideran que el no no los lleva a ninguna
parte porque si esto no se aprueba no sabe y qué podría pasar
el día 1 de octubre y que por lo tanto lo consideran absurdo,
pero que dar un sí significaría estar en connivencia con lo
que el gobierno piensa y estarían compartiendo esa mala
planificación y esa mala gestión que consideran que hay
actualmente; que cree que la mayoría comparte que esta
contrata actual es uno de los peores negocios que ha tenido
esta ciudad; que les sale sumamente cara, pero que además es
totalmente ineficiente porque no consiguen mantener limpia la
ciudad; que pregunta que si el gobierno cree de verdad que
merece seguir con este servicio más meses o es que no tiene
absolutamente ninguna otra opción y tiene que hacer esto; que
se van a abstener; que quieren seguir siendo críticos y
tomárselo como una crítica, pero al mismo tiempo quieren
seguir siendo constructivos; que realmente les gustaría que
si hoy se tenía que votar este punto fuera porque simplemente
hay un retraso puntual, pero que a día de hoy estén en la
situación que están a ellos no les gusta.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez
Dipp que diu que des del grup municipal de la Candidatura
d'Unitat Popular, per motius molt similars als que s’acaben
d’exposar, faran una abstenció per mostrar el seu punt de
vista des d’una perspectiva també crítica; que arribaran a 2
d’octubre y que des de fa 15 anys saben que aquesta empresa
finiquita
quan
finiquita;
que
creuen
que
és
una
irresponsabilitat haver arribat fins aquí, però que, a més a
més, es plantegen molts dubtes sobre la qüestió de la
pròrroga indefinida que els agradaria que els resolguessin;
que tenen molts dubtes i preocupacions sobre què significa
mantenir aquest mal negoci que és Ecoserveis de forma
indefinida fins que els plans de gestió s’apliquin, tot i que
d’entrada pel que s'ha anat explicant, el pla del govern
sobre quin és el futur dels serveis urbans de la ciutat està
bastant definit, però que veuen que no es concreta; que no
tira endavant; que el que s'està plantejant és una
indefinició sobre l’allargament d’aquest servei i del
contracte amb Ecoserveis; que això els preocupa i que no ho
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veuen gens clar; que els agradaria més que el govern s’hagués
plantejat un repte amb una data, que fos capaç de cumplir-la
i que això no signifiqués un problema; que voldria que
s'expliqués per què les qüestions tècniques dels plecs de
clàusules o la definició que han de portar-los a contractar o
definir el nou model dels serveis urbans s'han allargat fins
ara; que per què arriben fins aquí; que d’aquí poc parlaran
sobre el Pla d'ordenació urbanística municipal; que la
preocupació es multiplica per mil si el mateix ritme que han
demostrat per redactar el Pla Urbanístic és el que
demostraran per actualitzar els plans de gestió perquè
s'allargaria el contracte de forma indefinida; que demana un
aclariment en aquest sentit i que també entenen que un vot en
contra tampoc tindria gaire sentit perquè el camions han de
sortir cada dia, s'han de canviar les bombetes i s’han
d’arreglar els jardins de la ciutat, però que serà una
abstenció crítica esperant també les respostes a les
preguntes que ha plantejat.
Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu
que des del Partit Popular hi votaran a favor, però que cal
dir que faran un sí crític; que no es vol allargar massa,
peerò que sí que és per tots sabut que aquesta concessió ja
ve de fa 15 anys i que, per tant, creu que han tingut temps i
temps perquè no es trobessin així; que el que no es pot fer
és que el 2 d’octubre no tinguin el servei; que li hagués
agradat que s'hagués pogut posar una data en el dictamen; que
ha parlat amb els tècnics i que sembla ser que és més oportú
no posar-li, però que li agradaria que hi hagués uns terminis
màxims perquè això no s’allargués; que compta que el govern
és el primer que vol que com més aviat es comenci i s'acabi
millor; que aquí en el plenari s'hauria de poder dir una data
o alguna cosa o si més no uns terminis màxims i que demana
que es respongui tot això.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas
que diu que volen manifestar la seva abstenció en la línia
del que s’ha vingut manifestant pels companys de la resta de
partits; que ho faran per responsabilitat perquè aquesta
ciutat no pot estar parada; que saben que és una situació i
un moment difícil després de les darreres accions que hi ha
hagut per part dels treballadors i les gestions que s’estan
fent per arribar a un acord perquè aquest servei es presti;
que tornen a anar tard; que han passat uns quants mesos que
vénen parlant d’aquests temes i que no veuen encara quina és
la proposta de l’equip de govern per endegar aquest servei
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que és tant important per a la ciutat; que també els preocupa
des del punt de vista pressupostari; que pregunta que si
aquest nou pla de gestió està previst en el pressupost que es
va aprovar en aquest Ajuntament; que si es compta amb els
diners que faran falta per aprovar aquest pla de gestió i que
també cal tenir en compte l’informe de la interventora, en el
sentit que, aquesta pròrroga ha d’estar limitada en el temps
perquè, com la resta de companys, no volen que es mantingui
aquesta situació que és tan deficitària i tan dolenta per a
les arques municipals.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que recull les peticions; que li agradaria explicar el que ja
coneixen; que el govern ha estat estudiant els diferents
models de gestió des del punt de vista de la viabilitat
jurídica i la viabilitat econòmica i la capacitat d’aquest
Ajuntament; que des del gener d’aquest any que s'està posant
de manifest als diferents grups municipals; que han arribat a
un punt molt madur del plantejament que es va posar de
manifest fa uns 10 o 15 dies; que s’ha fet públic que entenen
que la millor solució tècnica, jurídica i econòmica seria un
contracte
de
gestió
de
servei
per
la
recollida
d’escombraries, el que es coneix com a concessió i l’encarrec
directament a Fisersa, l’empresa 100% municipal, dels serveis
de manteniment de l’enllumenat públic i dels parcs i jardins;
que la solució pràcticament està sortint del forn; que el mes
de setembre, octubre o novembre com a màxim, s’ha de començar
a iniciar els expedients perquè això es faci efectiu i que,
per tant, d’aquí aquesta prudència en aprovar una pròrroga
perquè si no l'empresa s'extingiria i no podria actuar més a
partir del 2 d'octubre, però que, d’aquí que es prevegi que a
l’octubre no estaran, però que això no vol dir que hagin de
tardar molt i molt més; que no és voluntat del govern seguir
amb aquest servei amb els mitjans actuals i amb els plans de
gestió actuals, sinó que tots tenen moltes ganes de que això
canviï; que saben que un procediment de licitació és llarg;
que pot tardar uns sis mesos i que, per tant, s'ha de fer
aquesta pròrroga; que ja hi van començar a treballar ja l’any
passat; que a partir de gener ho han anat madurant
jurídicament i econòmicament; que han arribat a juliol amb
una proposta ferma sobre la taula que requereix iniciar els
expedients a partir del setembre perquè els encàrrecs de
gestió i els plecs de clàusules de la licitació que toqui fer
corrin, però que aquestes licitacions porten un temps i que,
per tant, necessiten aprovar aquesta pròrroga; que es podria
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posar una data com pot ser el 30 de maig o el 31 de desembre
de l'any que ve, però que jurídicament es recomana que si la
voluntat és anar el més ràpid possible posar-se portes és un
error perquè si en el moment en el que es pren l'acord o
acaba en una adjudicació hi hagués qualsevol impugnació
haurien de tornar a modificar els estatuts; que sense cap
voluntat que això s’eternitzi ho deixen en pròrroga amb el
compromís ferm d’anar treballant a partir de setembre perquè
això sigui una realitat el més aviat possible i que els
terminis legals vagin el més ràpid possible; que s'ha
preguntat sobre les previsions pressupostàries; que hi ha el
servei pressupostat per tot el 2016; que en el pressupost de
l'any 2015 es preveurà el cost del servei per a l'any 2017 i
que es tracta d’una previsió pressupostària en el proper
pressupost.
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, Casas Honrado,
Barrenechea Montero, Olmedo Delestal, Borrego Torres i Vergés
Moreno; i abstenir-se, els vuit membres de l’Ajuntament
següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez
Dipp, Armengol Subirós, García Quesada, Amelló Montiu i Pérez
Márquez.
----12. aportacions i subvencions: Dictamen relatiu a
sollicitar a la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana del
Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya la modificació del
pla financer del Pla d'Intervenció Integral del Centre
Històric de Figueres. La Presidència procedeix a la lectura
del dictamen següent:
"El tècnic municipal Sr. Miquel Oliveras, Coordinador
del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de
Figueres, ha emès l’informe, en data 18 de juliol d’enguany,
en relació amb la necessitat de demanar la modificació del
pla financer del Pla d’Intervenció Integral del Centre
Històric de Figueres, que es reprodueix a continuació: “En
data 7 de juliol de 2008 el Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va dictar
resolució d’atorgament dels ajuts destinats a finançar els
projectes d’intervenció integral en diferents municipis de
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Catalunya, per la qual es concedia una subvenció de
4.914.165,09 € a l’Ajuntament de Figueres per al centre
històric de la ciutat, que representa el 50% de l’actuació
total, el pressupost de la qual puja 9.828.330,19 €. El Ple
municipal, en la seva sessió del dia 20 d’octubre de 2008
acceptà la subvenció atorgada i aprovà el Pla d’intervenció
integral del centre històric de Figueres. En data 19 de gener
de 2009 l’alcalde de Figueres i el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
signaven
el
conveni
de
collaboració
entre
ambdues
administracions per al desenvolupament del Pla d’intervenció
integral del centre històric de Figueres, on es concretaven
sense perjudici del que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de
juny, i el Decret 369/2004 de 7 de setembre, que la
desenvolupa, determinats aspectes referents a la gestió,
seguiment i control del Pla d’intervenció integral, així com
del programa d’actuació i del pla econòmic-financer
(veure
quadre annex 1). D’acord amb l’article 21 del Decret
369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
2/2004, de 4 de juny els ajuntaments beneficiats tenen
l’obligació
de
comunicar
al
Departament
de
Política
Territorial i Obres Públiques la modificació del qualsevol
circumstància tinguda en compte per a la concessió de l’ajut
i proposar, al mateix Departament, qualsevol canvi que, amb
la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació del
finançament obtingut. D’acord amb l’article 15.2 del Decret
369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
2/2004, de 4 de juny, per resolució de la presidència de la
comissió es podrà concedir una pròrroga, no superior a dos
anys,
si existeix una causa justificada no imputable al
beneficiari,
sempre
que
hagi
estat
sollicitada
amb
anterioritat a la finalització del termini d’execució de les
actuacions. El Ple municipal, en la seva sessió del dia 6 de
novembre de 2012, va prendre l’acord de sollicitar al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques una
pròrroga de dos anys més (2013 i 2014) per a l’execució del
Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres
amb la corresponent modificació del pla econòmic financer
(veure quadre annex 2). En data 27 de novembre de 2012 el
Secretari d’Habitatge i Millora Urbana i President de la
Comissió de Gestió de Fons de foment del programa de barris,
Sr. Carles Sala i Roca, va resoldre concedir la pròrroga
sollicitada de dos anys més (2013 i 2014) per a l’execució
del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de
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Figueres. D’acord amb el decret 53/2012, de 22 de maig, pel
qual es modifica l’apartat 2 de l’article 15 del Decret
369/2004, de 7 de setembre, es podrà ampliar la pròrroga
ordinària de dos anys fins a un termini màxim de quatre anys
més, sempre que sigui per finalitzar les actuacions
finançades, existeixi una causa justificada no imputable al
beneficiari i es mantingui l’equilibri pressupostari entre
els camps del projecte d’intervenció integral aprovat.
Aquesta pròrroga excepcional s’ha de sollicitar abans que
s’hagi exhaurit el termini de pròrroga ordinària. El Ple
municipal, en la seva sessió del dia 29 de juliol de 2014, va
prendre l’acord de sollicitar al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques la pròrroga de quatre anys més
(2015, 2016, 2017 i 2018) per a l’execució del Pla
d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres amb la
corresponent modificació del pla econòmic financer (veure
quadre annex 3). En data 1 d'octubre de 2014 el Secretari
d’Habitatge i Millora Urbana i President de la Comissió de
Gestió de Fons de foment del programa de barris, Sr. Carles
Sala i Roca, va resoldre concedir la pròrroga sollicitada de
quatre anys més (2015, 2016, 2017 i 2018) per a l’execució
del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de
Figueres. Fins al 1er període de 2016 (30/4/2016) s’han
justificat 3.7606.522,11 € que representen un 37,71% de
l’import total del projecte. Les causes de l’endarreriment
han estat múltiples, però des de l’any 2012 la causa
principal ha estat la manca de disponibilitat pressupostària
induïda pels endarreriments en els pagaments per part del
Fons de foment del programa de barris.
Amb dades de la
primera justificació de 2016 la subvenció de la Generalitat
puja 1.853.260,83 € i fins a la data s’han pagat 750.511,49 €
corresponents a les
justificacions dels anys 2009, 2010 i
2011 i que representen un 40,50% del total. Queden
6.121.808,08 € per justificar fins a la finalització de la
pròrroga extraordinària l'any 2018, un 62,29% de l'import
total concedit. Després d'uns anys en que per restriccions
pressupostàries el ritme d'execució de les actuacions del Pla
d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres ha
estat molt baix, en aquests moments l'Ajuntament de Figueres
es troba en millors condicions financeres i amb la voluntat
d'aprofitar la subvenció concedida per al centre històric de
la ciutat malgrat els endarreriments en els pagaments per
part de la Generalitat de Catalunya.
Per a un millor
aprofitament de la despesa pendent d'executar i després de
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l'experiència
adquirida,
es
considera
necessària
una
modificació en el pla financer de la intervenció integral en
el centre històric de Figueres.
Amb un manteniment de
l'import total concedit, algunes actuacions requereixen
modificacions en els imports aprovats i caldria introduir
algunes actuacions que no estaven previstes en el pla
inicial. En el camp 1, Millora de l'espai públic i dotació
d'espais verds, el pla aprovat actualment conté l'actuació
1.01 Rehabilitació de carrers per un import de 5.008.000,02 €
i l'actuació 1.03 Adquisició de l'edifici situat al
c/Caserna, 4 per un import de 258.000 €. L'actuació 1.03
consistent amb l'adquisició d'una finca per l'obertura d'un
nou espai d'esponjament de la part nord del centre històric
ja està executada per un import de 258.000 €. Per tant en
aquesta actuació no hi haurà cap modificació. L'actuació 1.01
en el pla actual inclou la rehabilitació dels carrers Canigó,
Muralla-Plaça de les Patates, Barceloneta, Ample, Jonquera
(Pl. Ajunt. - Isabel II), Peralada (Rec Arnau - Muralla),
Monturiol, Caamaño i Plaça de la Palmera. En aquests moments
estan executades les obres dels carrers Canigó i MurallaPlaça de les Patates i elaborats els projectes dels carrers
Barceloneta, Ample, Jonquera (Pl. Ajunt. - Isabel II),
Peralada (Rec Arnau - Muralla). L'import total justificat és
de 1.204.752,80 €. La modificació en aquesta actuació
consisteix en no incloure les reurbanitzacions dels carrers
Monturiol, Caamaño i Plaça de la Palmera i afegir la
rehabilitació de la Plaça de l'Escorxador. L'import pendent
de justificar de l'actuació 1.01 en el pla aprovat actual és
de 3.803.247,22 €. El cost de les obres previstes segons els
projectes dels carrers Barceloneta, Ample, Peralada i
Jonquera i una memòria valorada en el cas de la plaça de
l'Escorxador suma 4.021.335,50 €, per tant, l'import
autoritzat total de l'actuació 1.01.01 s'haurà d'incrementar
en 218.086,28 € fins als 5.226.086,30 €. L'experiència ha
mostrat que les adjudicacions i liquidacions es fan per uns
imports més baixos que els calculats en els projectes, però
l'import autoritzat per a l'actuació ha de ser segons la
informació proporcionada pels projectes, encara que es pugui
preveure que l'actuació es tanqui per un import més baix. Les
obres de rehabilitació de carrers és finançaran amb una
aportació de Contribucions Especials dels veïns del 15% del
cost total de l'obra, és a dir, d'un 30% de la part que
pertoca a l'Ajuntament. En el pla modificat, els 4.021.335,50
€ pendents d'executar a l'actuació 1.01 es desglossen: 1)
27

Carrer Barceloneta
850.806,79 €, dels quals 425.403,39 €
aportació de la Generalitat, 130.698,17 € contribucions
especials i 294.605,23 € pressupost municipal; 2) Carrer
Ample 1.015.982,36 €, dels quals 507.991,18 € aportació de la
Generalitat,
155.576,27
€
contribucions
especials
i
352.414,91
pressupost
municipal;
3)
Carrer
Jonquera
753.794,40 €, dels quals 376.897,20 € aportació de la
Generalitat,
116.253,39
€
i
260.643,81
€
pressupost
municipal; 4) Carrer Peralada 1.066.426,91 €, dels quals
533.213,46 € aportació de la Generalitat, 163.148,27 €
contribucions especials i 370.065,19 pressupost municipal. En
total, 2.010.666,75 € seran aportació de la Generalitat,
565.776,10 seran ingressos per contribucions especials i la
resta, 1.444.890,65 € a càrrec del pressupost municipal de
l'Ajuntament de Figueres. En el camp 2, Rehabilitació i
equipament dels elements collectius dels edificis, el pla
aprovat actual conté les actuacions 2.01 Ajudes per ascensors
per un import de 370.000 €, 2.02 Rehabilitació d'elements en
situació de risc per un import de 140.000 €, 2.03
Rehabilitació de patologies estructurals per un import de
380.000 € i 2.04 Rehabilitació de façanes per un import de
710.000 €. Els imports justificats a la data actual són, a
l'actuació 2.01, 62.754,64 €; a l'actuació 2.02, 6.008,45 €;
a l'actuació 2.03, 16.308,65 € i a l'actuació 2.04,
253.764,90 €. Per tant els imports pendents de justificar,
disponibles per executar en el pla actual són: 307.245,36 € a
l'actuació 2.01, 133.991,55 € a l'actuació 2.02, 363.691,35 €
a l'actuació 2.03 i 456.235,10 € a l'actuació 2.04.
La
modificació del pla financer contempla la incorporació de
l'actuació
2.05
Reparació
de
cobertes,
millora
d'installacions comuns i millores d'eficiència energètica
per un import de 440.000 €. Aquest import es desglossa per
meitats entre l'aportació de la Generalitat la i dels
propietaris. L'aportació dels propietaris s'inclou a la
columna Altres en el quadre financer. El pla financer
modificat també inclou per als propers exercicis de vigència
l'execució en els termes actuals de les despeses de subvenció
de 100.000 € en l'actuació 2.01 i de 130.000 € en l'actuació
2.04. No es preveu cap despesa en les actuacions 2.02 i 2.03.
Per tant, a més de la incorporació de l'actuació 2.05 per un
import de 440.000 €, la modificació del pla redueix els
imports aprovats de l'actuació 2.01 a 162.754,64 €, de
l'actuació 2.02 a 6.008,45 €, de l'actuació 2.03 a 16.308,43
€ i de l'actuació 2.04 a 383.764,90 €. El pla actual
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d'intervenció integral al centre històric de Figueres no
inclou cap actuació al camp 3, provisió d'equipaments per a
l'ús collectiu. A la primera sollicitud del Pla que va
trametre l'Ajuntament de Figueres que era d'un import total
de 19.949.671 € incloïa una actuació consistent en la
construcció d'un centre polivalent a la illa d'equipaments al
c/Rec Arnau en la confluència amb l'Avda. Costa Brava per un
import de 5.500.000 €. El pla d'intervenció integral que
finalment es va concedir al centre històric de Figueres va
ser per un import de 9.828.330,19 € sense cap actuació al
camp 3. A l'àmbit del centre històric hi ha mancança d'espais
d'equipaments per al desenvolupament d'activitats per als
veïns i les entitats. Aquest fet es va poder constatar
directament quan es van cercar espais per desenvolupar les
tasques del mateix pla d'intervenció. Es va poder palliar
lleugerament amb la recuperació parcial i precària mitjançant
un pla d'ocupació d'alguns espais de la part sud de l'edifici
de l'antic convent dels Caputxins. Els espais recuperats
d'aquesta
part
de
l'edifici
d'Els
Caputxins
s'estan
utilitzant per a les activitats del Pla d'Intervenció
Integral del Centre Històric i del programa Treball als
Barris finançat pel SOC i es cedeixen a les entitats. Una de
les aules és utilitzada per la Fundació Clerch i Nicolau per
a classes de pintura. Els espais són insuficients i es deixen
de realitzar moltes activitats. A més el seu estat és força
precari amb humitats, goteres, olors, etc.
Els centres
cívics de Figueres es troben allunyats del centre de la
ciutat (Marca de l'Ham i Creu de la Mà) i es voldria
utilitzar Els Caputxins com un tercer punt per a portar terme
activitats. La modificació de pla financer preveu una fase
d'obres a l'edifici dels Caputxins com una actuació del camp
3 per potenciar l'ús dels Caputxins com a equipament per al
barri. Amb l'actuació prevista s'incrementarà la superfície
útil destinada a activitats, es rehabilitaran les façanes que
estan en molt mal estat i s'arreglaran els exteriors de la
cara oest de l'edifici. L'import per a l'actuació 3.01
Adequació Centre Caputxins és de 498.202,11 € segons
pressupost de contracte calculat en la memòria valorada
realitzada. En el camp 4 Incorporació tecnologies de la
informació en els edificis el pla aprovat actual conté
l'actuació 4.01. Implantació zona Wimax per un import de
100.026,36 €. L'actuació ja està executada per un import de
100.026,36 €, per tant aquesta actuació no tindrà cap
modificació. En el camp 5 Foment de la sostenibilitat del
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desenvolupament urbà el pla aprovat actual inclou dues
actuacions, la 5.01 Installació kit d'estalvi d'aigua per un
import de 24.086,48 € i la 5.02 Soterrament de contenidors
per un import de 599.887,16 €. L'actuació 5.01 està
finalitzada i executada per un import de 24.086,48 € i per
tant no tindrà cap modificació . L'actuació 5.02 també està
executada i finalitzada, però per un import de 397.897,88 €,
donat que els costos d'execució han estat més baixos que els
estimats inicialment. Per tant, la
modificació del pla ha
d'incloure una rebaixa de l'import de l'actuació 5.02 fins a
397.897,88 €. En el camp 6 Equitat de gènere en l'ús de
l'espai urbà i dels equipaments el pla aprovat actual conté
l'actuació 6.01 Desenvolupament del pla d'igualtat per un
import de 272.982,50 €. A la data actual aquesta actuació ha
estat justificada per un import de 45.604,89 €. El contingut
d'aquesta actuació es va focalitzar en la millora de la
"ocupabilitat" de les dones del centre històric. Des de l'any
2012, per la contenció de despeses, no hi ha hagut execució
en aquesta actuació. Les tasques de millora de la
"ocupabilitat" de les dones del centre històric han estat
desenvolupades en els projectes de Treball als Barris. La
modificació del pla financer no preveu cap més execució en
aquesta actuació donat que les tasques de millora de la
"ocupabilitat" formen part dels projectes de Treball als
Barris. Per tant l'import aprovat en el nou pla financer per
a l'actuació 6.01 Desenvolupament del pla d'igualtat ha de
disminuir fins a 45.604,89 €. En el camp 7 Programes que
comportin la millora social, urbanística i econòmica el pla
aprovat actual conté les actuacions 7.01 Programa de
difusió/diversificació turística per un import de 100.000 €,
7.02 Oficina de gestió del projecte per un import de
417.319,61 €, 7.03 Centre d'atenció a infants i famílies en
risc d'exclusió social per un import de 394.300 €, 7.04
Adolescència en risc per un import de 221.382,50 €, 7.05
Servei d'atenció domiciliària a la gent gran per un import de
393.760,24 €, 7.06 Juntes d'escala/mediació per un import de
355.585,32 €, 7.07 Programa de Foment de l'activitat
esportiva per un import de 23.000 € i 7.08 Programa de
Participació ciutadana per un import de 60.000 €. Les
actuacions del camp 7 tenen un grau d'execució força elevat,
d'un 68,04%, ja que no han estat aturades malgrat les
dificultats pressupostàries. La modificació del pla preveu
continuar amb el desenvolupament de la majoria d'actuacions,
donar per finalitzades algunes altres i incorporar una nova
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actuació. Les actuacions que la modificació del pla dóna per
finalitzades són la 7.05, 7.07 i 7.08. L'actuació 7.05 Servei
d'atenció domiciliària a la gent gran ha estat una de les més
importants i exitoses del pla d'intervenció. Es va fer una
tasca molt intensa amb un treballador social exclusiu que va
contactar amb la totalitat de la gent gran del barri a la
qual es van donar a conèixer i facilitar serveis per a la
millora de la seva qualitat de vida. A partir de febrer de
2012 es va efectuar el traspàs del manteniment d'aquesta
actuació a Serveis Socials de l'Ajuntament de Figueres.
L'import justificat ha estat de 239.348,77 € i l'actuació
s'haurà de tancar per aquest import.
L'actuació
7.07
Programa de Foment de l'activitat esportiva ja ha estat
executada. Ha consistit amb la installació d'una estació de
salut per a la realització d'exercici a l'aire lliure amb
sessions gratuïtes de dinamització amb un monitor. El cost ha
estat de 18.927,82 € i per tant l'actuació s'haurà de tancar
amb aquest import. L'actuació 7.08 Programa de participació
ciutadana ha estat executada per un import justificat de
24.981,42 €. Aquesta actuació va tenir un fort dinamisme a
l'inici del pla amb l'explicació del propi pla i els
processos participatius dels projectes de rehabilitació dels
carrers, del soterrament dels contenidors i la installació
d'una estació de salut. En el nou pla no es contemplen més
execucions
específiques
del
programa
de
participació
ciutadana, les accions que es generin amb veïns i entitats
formaran part de l'actuació 7.06 que inclou la gestió
comunitària o de les actuacions concretes (rehabilitació de
carrers) en les que es requereixi la participació dels veïns.
Així doncs l'actuació 7.08 es tancarà per l'import de
24.981,42 €. La modificació del pla contempla la continuació
de les actuacions 7.01 Programa de difusió/diversificació
turística , 7.04 Adolescència en risc i 7.06 Juntes
d'escala/mediació sense arribar a esgotar els imports
aprovats en el pla actual. Per als propers anys de pla es
preveuen execucions de 29.660,45 € per a l'actuació 7.01, de
40.000 € per a l'actuació 7.04 i de 48.273,13 € per a
l'actuació 7.06. Per tant aquestes actuacions es tancaran
respectivament amb els imports de 83.751,62 €, 193.628,74 € i
240.747,61 €. L'actuació 7.06 inclou les accions amb els
veïns i entitats. El pla modificat incorpora un increment de
l'actuació 7.03 Centre d'atenció a infants i famílies en risc
d'exclusió social de 24.523,95 € fins a un import total de
418.823,95 €. Donat que a 30/4/2016 l'import justificat és de
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239.348,77 € es preveu una execució d'aquesta actuació en els
propers anys, fins a la finalització del pla, de 124.133,11
€. Per a l'actuació 7.02 Oficina de gestió del projecte no es
contempla cap modificació en l'import aprovat. És a dir, es
preveu finalitzar amb l'import aprovat actualment de
417.319,61 €. Donat que l'import justificat a 30/4/2016 és de
359.173,83 € l'execució prevista fins a la finalització del
pla és de 58.145,78 €. En el camp 7 la modificació de pla
financer inclou una nova actuació, la 7.09 Foment obertura i
renovació d'establiments comercials per un import de 440.000
€. Aquesta actuació contempla subvencions per a inversions
ocasionades per la implantació de noves activitats comercials
o per obres de reforma en establiments comercials. Els
establiments a obrir o renovar que es poden beneficiar de la
subvenció han d'estar ubicats en determinats carrers de
l'àmbit als quals cal fomentar el caràcter comercial.
L'import de l'actuació es desglossa per meitats entre
l'aportació de la Generalitat i la dels propietaris.
L'aportació dels propietaris s'inclou a la columna Altres en
el quadre financer. En el camp 8 Accessibilitat i supressió
de barreres arquitectòniques el pla actual no inclou cap
actuació. La modificació de pla contempla la actuació 8.01
Millora de l'accessibilitat al museu de l'Empordà per un
import de 192.060 €. Aquesta actuació preveu la construcció
d'una rampa des del carrer dels Enginyers que garanteixi
l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a
l'entrada principal del museu. Aquest fet genera una
modificació substancial a tot l'àmbit d'accés. Així doncs,
per assolir un millor compliment dels objectius del Pla
d'Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres es
requereix sollicitar una modificació del pla financer en els
termes descrits anteriorment a la Secretaria d'Habitatge i
Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge. La modificació de pla financer
sollicitada queda recollida en el quadre annex nº4. “ Atès
el que disposa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció
especial, desenvolupada a través del Decret 369/2004, de 7 de
setembre; atès el que disposa el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals; la legislació bàsica estatal
continguda a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i el desenvolupament reglamentari contingut al
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. Atès el que disposa
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el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
I, el que disposa el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes Locals Aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Comissió informativa
general proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels acords
següents: 1r.- Sollicitar la modificació del pla financer
del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de
Figueres d’acord amb l’informe transcrit i els annexes
adjunts, a la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana del
Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 2n.- Facultar
l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució d’aquests acords."
Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que
a Ciutadans les gustaría presentar unas enmiendas al plan
propuesto y que su voto dependería si son aceptadas o no; que
leería todas las partidas diciendo las que quedan igual y
luego diría las que son modificadas; que será un poco largo;
que en Rehabilitación de calles, la propuesta del gobierno
pone 5.226.086,30€ y que esta partida quedaría igual; que en
Adquisición de edificio, 258.000€, la dejarían igual; que en
Ayudas para ascensores, 162.754,64€, quedaría igual; que en
Rehabilitación de elementos en situación de riesgo 6.008,45€,
quedaría
igual;
que
en
Rehabilitación
de
patologías
estructurales, 16.308,65€, queda igual; que en Rehabilitación
de fachadas, 383.764,90€, queda igual; que Rehabilitación de
cubiertas, instalaciones y eficiencia energética, en la
propuesta del gobierno ponía 440.000€ y que a Ciutadans les
gustaría que fuesen 350.000€; que en Centro Caputxins,
498.202,11€,
esta
propuesta
la
dejarían
igual;
que
Implementación de zona Wimax, 100.026,36€, quedaría igual;
que Instalación kit de ahorro de agua, 24.086, 48€, quedaría
igual; que en Contenedores, 397.897,88€, quedaría igual; que
Desarrollo del Plan de Igualdad en la propuesta del gobierno
45.604,89 € y que ellos proponen 145.604,89€; que el Programa
de Difusión Turística 83.751,62€, quedaría igual; que Oficina
de gestión de proyectos, 417,319,61€, quedaría igual; que en
Centro de atención de familias en riesgo de exclusión social,
418.823,94€, quedaría igual; que en Adolescencia en riesgo,
propuesta del gobierno 193.628,74 € y que Ciutadans pondría
233.628,74€; que en Servicio de atención domiciliario a la
gente mayor la propuesta de gobierno 239.348,77 € y que ellos
proponen 386.408,77 €; que en Juntas de escalera y mediación,
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la propuesta de gobierno es de 240.747,61€; que en Programa
de Fomento de la actividad Deportiva, propuesta del gobierno
es de 18.927,82€ y que ellos proponen 68.927,82€; que en
Programa de participación ciudadana, 24.981,42 €, su
propuesta es de 59.981,42 €; que en Fomento apertura y
renovación de establecimientos Comerciales, la propuesta del
gobierno es de 440.000 € y que ellos lo reducirían a
350.000€; que en Accesibilidad entrada en el Museu de
l’Empordà, la propuesta del gobierno es de 192.060€ y que
ellos propondrían dejarla a 0€; que estas serían las
enmiendas que ellos presentarían y que, a partir de aquí, si
son aceptadas decidirán su voto y su posicionamiento.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que el senyor Amelló va posar de manifest implicar un major
finançament en camps de més inervenció social i deixar la
proposta d'obres d'accessibilitat a l'entrada del Museu de
l'Empordà per creure que no formava part de les finalitats
d'un Pla de Barris; que aquesta proposta del senyor Amelló ha
estat valorada per l'equip de govern i que es veurien en
condicions d'acceptar l'esmena.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez
Dipp que diu que vol manifestar la perplexitat tant del seu
grup com de la resta de grups municipals pel que està
passant; que el dictamen i els projectes del Pla de Barris
comporten i tenen una complexitat important perquè incorpora
qüestions financeres i qüestions polítiques que afecten una
gran quantitat de ciutadans; que podria dir que pel fet de
parlar del Centre Històric afecta tota la ciutadania de
Figueres; que el que està passant ara mateix és que s'estan
acceptant "a la brava" tot una sèrie de canvis presentats amb
una esmena a viva veu; que la Candidatura d'Unitat Popular ha
intentat parlar amb l'alcaldessa des d'ahir; que aquest matí
mateix han dit a l'alcaldessa que la primera proposta del
dictamen que es va fer arribar en Comissió Informativa no era
adequada per al que és un Pla de Barris; que els projectes i
les modificacions no responien a l’objecte de la llei 2/2004
que es va aprovar durant el govern del tripartit el 2004; que
amb el que acaba de passar continuen posant sobre la taula la
necessitat de deixar aquest punt sobre la taula per al Ple
del mes de setembre perquè consideren que aquest tema no s'ha
portat de la forma ni de les maneres que correspondria a un
tema amb la complexitat d'aquest; que l'oportunitat que
significa el fet de poder rebre un finançament d'aquest tipus
en el marc de la llei de barris vol temps i una reflexió més
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serena; que s'allargarà perquè ho han estat treballant; que
consideren
que
l’oportunitat
de
poder
rebre
aquest
finançament
és
significatiu
per
a
la
ciutat,
però
especialment per a les seves persones; que la Llei 2/2004, de
4 de juny, té per objectiu dotar les administracions
catalanes d’instruments per tal d’intervenir a les millores
del barris, de les àrees urbanes i viles que per les seves
condicions requereixen d’atenció especial per part dels
poders públics; que la llei parla de moltíssimes coses; que
s’ha de dir que en el projecte que es va presentar el 2008
per part de l’Ajuntament quan va sollicitar aquesta
subvenció poder rebre aquesta dotació pressupostària per part
de la Generalitat, els tècnics que van elaborar la proposta i
totes les fitxes dels projectes, van anar acompanyats d’un
alt nivell en el rigor, d’una anàlisi sobre la diversitat i
la realitat social del barri i també d’unes propostes i uns
objectius estratègics molt ambiciosos i molt interessants i
imprescindibles per a la ciutat, però que el govern avui el
que està fent és agafar un dictamen que parla de canvis i de
partides aquí i allà i, a més a més, amb una esmena que, a
viva veu, pretén que de cop puguin valorar quines són les
afectacions reals que té sobre les persones i sobre aquest
pla de barris, i quines conseqüències té sobre els objectius
reals, sense haver portat cap anàlisi sobre la situació del
Pla de Barris i sobre el seu desenvolupament fins a dia
d’avui; que la llei que permet que es facin aquestes
subvencions als ajuntaments incorpora que s’ha de fomentar la
participació ciutadana en el seguiment de les seves
actuacions; que, en aquest sentit, es va crear un Comitè
d’Avaluació que segons li consta no s’ha reunit des del 2014;
que el govern està plantejant un canvi substancial en el
desenvolupament d’aquest pla de barris i en el seu
finançament sense haver tornat a reunir el comitè que és el
comitè que ha de garantir el seu seguiment i que l'ha
d'avaluar; que no s'ha fet cap anàlisi de quins són els
indicadors aconseguits, assolits o no assolits, però que, a
més a més, estan acceptant “a la brava” unes esmenes sense
acompanyar realment quines són les afectacions sobre les
persones i sobre la ciutadania; que se senten realment
decebuts perquè en Junta de Portaveus no s'ha acceptat la
seva petició de posposar quinze dies l'aprovació d'aquest
punt i que passés per Comissió Informativa de 29 d'agost; que
el govern no entén la magnitud del que significa això; que
s'ha fet de forma barroera; que els companys de Ciutadans
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parlen molt d’eficiència, parlen molt d’avaluació i parlen
molt d’indicadors, però que en aquest cas ella no n’ha vist
ni un; que no sap quin és, a banda dels indicadors econòmics,
a dia d’avui, el resultat del Pla de Barris que s’ha estat
desenvolupant al Centre Històric; que no en té ni idea; que
l’únic que té és un powerpoint del 2014 de l’última reunió
del Comitè de Seguiment; que la poca serietat del govern els
fa sentir decebuts i, més encara, quan la voluntat molt
franca i molt sincera era de fer un treball collectiu per
poder aprovar de forma conjunta i amb una majoria absoluta
àmplia com hauria de ser un Pla de Barris que afecta la
ciutat d'aquesta manera; que ja estan acostumats al que fa el
govern; que ja estan acostumats a aquesta mena de polítiques
d'aparador
i
aquesta
mena
de
“trilerisme”
amb
les
subvencions; que la
decepció per com han gestionat aquest
tema és molt gran, tot i que la proposta del primer Pla de
Barris valia la pena; que segurament les propostes que
planteja Ciutadans estan bé i que és per això que no faran un
vot contrari perquè sí que és cert que hi ha qüestions
interessants de les que es plantegen, però que és indignant
la forma com s'està fent sense cap tipus de rigor analític,
sense cap tipus de rigor d’avaluació, sense cap tipus de
rigor en el seguiment de les polítiques socials i sense cap
tipus de política de participació; que quasi bé per
frustració votaran una abstenció, tot i que el que els
agradaria és dir que no en aquesta manera de fer quan el
govern s'havia arribat a plantejar a la situació en la que es
troben en aquesta ciutat, eliminar una partida de 220.000
euros per desenvolupar el Pla d’Igualtat; que en el seu
primer informe es renunciava explícitament a 220.000 euros;
que no volen fer polítiques d’igualtat per a dones en el
moment en el que a dia d’avui s’està desenvolupant un pla de
participació en aquesta ciutat que tindrà uns resultats i
unes necessitats i que haurà d’anar acompanyat per unes
partides pressupostàries; que això és el que el govern es
plantejava a dia d’avui, però com que Ciutadans ha dit que
s'hi haurien de posar 100.000 euros així s'ha fet; que
pregunta que si no creuen que caldria parlar de quines són
les necessitats perquè potser no calen 100.000 euros, sinó
que potser en calen 50.000; que no ho sap, però que valdria
la pena parlar; que es fan polítiques bolet, sense fer cap
feina transversal, sense analitzar i sense la famosa
eficiència que tant agrada posar sobre la taula i que tenen
molta decepció i sensació d’haver perdut una oportunitat
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important de poder tenir una ciutat més habitable i més digne
per a les persones que hi viuen.
Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu
que des del grup del Partit Popular també faran una
abstenció, però que cal remarcar un parell de coses; que van
demanar si es podia ajornar al mes d'octubre, però que en
unes converses que va tenir amb la cap de gabinet i amb
l’Alcaldessa va entendre que no podia ser perquè això era una
cosa urgent, que era per a la ciutat i que valia la pena ferho al més aviat possible, però que encara demana que es deixi
damunt de la taula perquè això és un tema que, com a explicat
la senyora Natàlia, és complex i és ampli; que a la Junta de
Portaveus l'alcaldessa ha dit que aquí es ve amb els deures
fets de la Comissió Informativa, però que el que no va venir
amb els deures fets va ser el govern perquè a la Comissió no
portava ni el dictamen; que la mateixa alcaldessa va dir que
potser hagués valgut la pena que hagués vingut el senyor
Miquel Oliveres a explicar-ho perquè li haguessin pogut fer
les preguntes; que creu que, fins i tot, algú va dir que
l’anava a trucar; que ella potser no portava els deures fets,
però que l'alcaldessa també els portava mig mig; que el grup
popular demana que es deixi sobre la taula per al dia 1 de
setembre; que creu que no és demanar gaire més perquè creu
que és important i que s'ha d'anar avançant, si no es podrien
trobar que al final no s'aprovi i que hagin de tornar a
començar cadascú a fer les aportacions; que el grup popular
s'ho va mirat; que tenia aportacions per al camp 6 i el 7,
però que ja no hi ha hagut temps; que els senyors de
Ciudadanos han portat canvis que evidentment els semblen
correctes i que no hi poden votar en contra, però que creu
que valdria la pena reconduir la situació i que això s'hauria
de deixar damunt la taula perquè hauria d'anar amb
l'aprovació de pràcticament tot el plenari.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Perpinyà
Fortunet que diu que vol fer una única puntualització; que
alguns grups municipals d’aquest plenari sí que creuen en el
treball conjunt; que creuen que les formes són molt
importants; que alguns creuen fermament a treballar de manera
transversal i participativa; que tècnicament no han aportat
res més perquè això ja s’havia treballat; que el govern no ha
estat capaç de treballar-ho amb altres grups; que la pena que
tenen tots ara mateix és que no siguin capaços de donar-se el
marge per poder-ho treballar d’una manera més consensuada;
que el que no entenen és que no es respecti tots els votants
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per igual perquè el grup d'Esquerra Republicana representa el
primer grup de l’oposició; que se senten sempre al marge de
qualsevol cosa i que en aquest cas no importa el que estiguin
votant, sinó que el número de vots sumin més d’11.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que en primer lloc vol donar una resposta en relació a les
afirmacions que ha fet la portaveu del grup de la Candidatura
d'Unitat Popular; que aquest expedient que van portar a
Comissió Informativa fa 10 dies forma part d’una tasca feta
durant mesos i mesos, amb el tècnic del pla que està present,
el senyor Miquel Oliveres; que és una tasca feta per ella
mateixa com a alcaldessa i regidora d’Urbanisme, parlada amb
els diferents regidors que formen el govern i consultada amb
la pròpia Secretaria d'Habitatge que ha de ser la que accepti
o no aquesta proposta que es formula; que tot això es va fer
abans de passar per la Comissió Informativa; que, per tant,
són totalment falses les afirmacions que s'ho han tret del
barret o que sembla que ho han fet barroerament; que el món
no comença en el moment en què la senyora Sànchez s'incorpora
a l'Ajuntament de Figueres; que no pot dir que no hi hagi
hagut anàlisi ni avaluació perquè fins l'any 2014 el Comitè
d'Avaluació es va anar reunint tal com marques les bases
d'aquest pla; que s'han complert tots els tràmits i que estan
tots els indicadors establerts, però que això va ser fins el
2014; que com s'ha indicat en el dictamen aquest pla es
paralitza o es manté pràcticament a mínims des de l’any 2014
que és quan es demana una pròrroga més de quatre anys; que
tota aquesta tasca rigorosa d’anàlisi i d’establiment
d’indicadors de compliment, fins el compliment del 37,7%
d’aquest pla, està totalment feta i que el que ha de fer la
senyora Sànchez és consultar-la i no afirmar que no existeix;
que en el moment actual, l'any 2016, porten treballant amb el
senyor Miquel Oliveras el nou finançament d’aquest pla perquè
des de la Secretaria d’Habitatge els manifesten fermament que
no hi haurà possibilitat de més pròrrogues i que han
d’executar el que falta del pla abans de 31 de desembre de
2018; que podria ser que fins i tot s’avancés la seva
liquidació; que és que on s'està; que s'ha de decidir i s'han
de prendre decisions; que es té el temps que es té; que amb
una feina prèvia que ja s'havia fet i treballat s'ha fet una
nova formulació que es porta a exposició a aquest ple i que
es va portar a Comissió Informativa fa 10 dies amb
l’oferiment que parlessin el que fos necessari per arribar al
ple d’avui amb la feina feta i amb la possibilitat d’aprovar
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aquest acord que interessa tota la ciutat i, específicament,
als veïns del Pla de Barris del Centre Històric; que el que
no es pot fer és trucar el dia abans del Ple per demanar més
temps; que ja li agradaria tenir-lo, però que no el tenen
perquè tot aquest refinançament ha de ser acceptat per la
Generalitat i que, per tant, això portarà el seu temps; que
no poden planificar si després no hi ha temps per executar;
que han de ser una mica realistes; que han de prendre
decisions amb temps perquè els quedi el major temps possible
per poder portar a terme fins aquests 9.000.000 euros o fins
pràcticament aquest seixanta i escaig per cent que encara
queda per executar; que les modificacions que introdueix el
portaveu del grup municipal de Ciutadans representen com a
molt un import de 300.000 euros dels més de pràcticament
6.000.000
que
queden
per
executar;
que
suposen
puntualitzacions de partides o increment de partides
d’atenció a les persones i eliminació d’una partida concreta
de supressió de barreres arquitectòniques; que no decideixen
amb una esmena de veu el nou finançament del Pla, sinó que
matisen o modifiquen perquè entenen raonable la seva
acceptació a l'igual que haurien entès raonable algunes que
podien haver fet tots els altres grups si realment s’ho
haguessin plantejat fins avui al matí, però que el que no
tenen és temps perquè si no decideixen no podran ser
acceptades aquestes noves propostes i no començaran mai a
aprofitar aquests 6.000.000 euros finançats en un 50% per la
Generalitat de Catalunya; que creu que són de molt bon
aprofitar; que han de fer un equilibri entre la planificació
i la decisió i l’execució posterior; que no poden esgotar el
temps planificant i decidint quan després no quedarà temps
per executar i que és aquí on estan.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que a veces parece que cuando trabajan
unos se trabaja muchísimo, se traba con rigor y cuando lo
hacen otros trabajan sin absolutamente ningún rigor y ningún
tipo de apoyo, sino que lo hacen aleatoriamente; que eso no
es así; que pide un poco más de respeto para el trabajo de
las demás persones; que gestión que ha hecho la senyora
Sànchez de este proceso ha sido nefasta; que el lunes pidió
una reunión con los grupos de la oposición y que el accedió,
pero que ya le dijo que también se había reunido con las
personas que se tenía que reunir y que ya había tomado las
decisiones que tenía que tomar respecto a este tema; que
tenía una idea bastante clara de lo que quería y de lo que
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quería recuperar; que ella fue la persona que aplazó la
reunión para el miércoles, es decir para ayer; que no
comparte esa forma de gestión de reunirse ayer para empezar a
presentar propuestas al gobierno; que cuando hace estas
propuestas previamente se ha reunido con las personas que se
tiene que reunir, habla con la gente de su equipo y deciden
tomar una serie de decisiones; que cree que lo que ellos han
hecho ha sido intentar que todas las partidas sociales que
consideran que existen dentro de este programa se recuperasen
y se mantuviesen y, por lo tanto, intentar mantener el
espíritu original del plan de inicio y respetar aquellas
variaciones y aquellas partidas que consideran que se iban a
quedar obsoletas y que no iban a ser aprovechadas; que les
hubiera gustado añadir todavía más y poder cumplir todo lo
que estaba propuesto en el Plan de Igualdad inicial, pero
consideran que para todo no se llega y que en una negociación
se tienen que ceder ciertos puntos; que han hecho muchísimas
aportaciones al Plan de Igualdad en todas las reuniones que
ha habido en este plenario y que lo puede certificar la
señora Dolors Pujol, ya que en todas las reuniones han hecho
aportaciones; que han puesto 100.000 euros, pero que ojala
los puedan aprovechar todos para hacer programas de inserción
laboral o programas de formación a mujeres; que ojala los
puedan gastar; que sus aportaciones iban a respetar
justamente el espíritu original del Pla de Barris sobre todo
en la parte social; que una de sus líneas rojas era que la
accesibilidad al Museu de l’Empordà estuviera financiada a
través del Pla de Barris, ya que consideraban que eso no
pertenece al Pla de Barris; que no han encontrado
absolutamente ningún tipo de dificultad en el gobierno en
aceptar eso; que Ciutadans ha sido el único grupo de la
oposición que ha presentado una propuesta concreta al
gobierno; que el resto de grupos lo pueden haber hablado todo
lo que han querido, pero que no hay una propuesta concreta;
que él puede hablar con ellos siempre y todo lo que quieran,
pero que quiere propuestas concretas y soluciones; que lo que
está viendo es que últimamente mucho hablar, pero pocas
soluciones; que Ciutadans es un grupo que lo que les gusta
son las soluciones; que hicieron esta propuesta que se ha
aceptado y que están agradecidos; que en otros momentos han
sido críticos con el gobierno, pero que en este momento lo
tienen que felicitar por dos motivos, uno por decidir cambiar
el Pla de Barris en un momento en el que estaba atascado y
muchas de estas partidas se iban a quedar sin salida y el
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otro por haber estado dispuesto a escuchar propuestas y a
renunciar a cosas que iban a hacer para aceptar las
propuestas de los demás; que la Candidatura d'Unitat Popular
no tiene que pensar que son los únicos que trabajan con
criterio y capacidad porque lo considera una falta de
respete, ya que el resto de grupos también trabaja y que el
mismo respeto que él les tiene espera que lo tengan hacia su
grupo les gusten o no las propuestas.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que en relació a afirmacions que s’han fet per part de la
resta de grups també li agradaria afegir en temes com el Pla
d’Igualtat i l'ocupabilitat de les dones; que justament
l’eliminació d’aquests camps en la primera proposta que es va
presentar des del govern és en motiu de que s’està treballant
a nivell genèric de tot Figueres i no només en l'àmbit del
Centre Històric; que en relació al treball als barris s'està
fent des de la regidoria de Promoció Econòmica; que
consideraven que si ja hi ha partides en el pressupost de
l’Ajuntament per treballar aquests àmbits a nivell de tota la
ciutat de Figueres, no calia posar-les al Pla de Barris del
Centre Històric; que el grup de Ciutadans va demanar
específicament que s’incorporés a Igualtat; que això
s'estima, s'accepta i s'incorporen 100.000 euros; que és aquí
el motiu de l’acceptació d’aquesta esmena, però que s'ha de
recordar que s’està treballant i que s’està fent participació
ciutadana a la que de ben segur tots hi han pogut assistir a
nivell del Pla d’Igualtat a tota la ciutat.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Sànchez Dipp que diu que s'abstenen perquè consideren que la
proposta de Ciutadans és interessant i que, sense cap mena de
dubte, no pot rebre un vot negatiu; que tota la raó a la
participació activa de Ciutadans en el Pla d’Igualtat; que
amb tota la franquesa i sinceritat demana disculpes si el
senyor Amelló s'ha sentit ofès perquè en cap cas parla de
Ciutadans quan planteja les formes en què el govern ha
plantejat aquest Pla; que és evident que la seva estratègia
negociadora ha estat nefasta perquè el seu objectiu era que
es posposés quinze dies el debat per tenir quinze dies per
parlar, però que és evident que no se n’ha sortit; que no li
ha anat bé; que no cal que li diguin perquè ja ho està veient
avui; que la seva proposta i que, per això, els va convocar
era posposar aquest debat i que aquest dictamen es quedés
sobre la taula per tenir més temps per parlar-ne; que la seva
proposta política i negociadora no era que en els dies que
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han tingut acordessin alguna cosa; que el seu objectiu o el
seu objectiu com a grup municipal era que aquesta proposta
avui es quedés sobre la taula; que així ho va expressar; que
el senyor Amelló no hi era, però que així ho va expressar als
portaveus dels altres grups municipals i que així ho va
expressar al govern, però que la resposta ha estat un no; que
va ser la decisió del govern; que podria haver estat que sí o
que no; que davant d’això, amb la complexitat, amb la
importància i amb el que creu de tot el que ja ha dit se sent
frustrada i decebuda perquè la seva estratègia negociadora no
ha funcionat i no ha aconseguit el seu objectiu i perquè
continua pensant que aquest objectiu era positiu en global
per tenir un Pla de Barris parlat, negociat i participat per
tots els grups; que cap problema; que si Candidatura d'Unitat
Popular estigués fent una crítica a la proposta de Ciutadans
estarien votant que no, però que s'està abstenint; que avui
venien a votar que no a aquest punt; que venien a fer aquesta
mateixa crítica al govern; que el senyor Amelló no s'ha
d'equivocar; que no ha de fer una interpretació estranya; que
la proposta de la Candidatura d'Unitat Popular continua
essent que aquest punt es deixi sobre la taula quinze dies
més perquè el Comitè d'Avaluació i Seguiment no s'ha tornar a
reunir per valorar la proposta del govern o de Ciutadans, ja
que l'últim cop que es va reunir va ser el 2014; que la
Generalitat diu que el Comitè d'Avaluació i Seguiment és
l'encarregat de fer el seguiment; que consideren que amb la
complexitat del tema no ve de quinze dies per a poder
ajustar; que hi ha hagut feina feta i que aquí hi ha el
tècnic del Pla d'Igualtat que pot confirmar tota la
documentació que ha cedit al grup municipal de la Candidatura
d'Unitat Popular; que ho va fer arribar de forma molt ràpida
la setmana passada, just després de la Comissió Informativa;
que pot dir que de treballar ho han treballat i que com que
ho han treballat molt i coneixen la complexitat consideren
que cal més temps per poder fer aquesta aprovació; que demana
disculpes al senyor Amelló per haver-se sentit tan ofès, però
que el que ha dit són obvietats que no donen per sentir-se
tan ofès; que ella ha intentat aconseguir que això es
posposés quinze dies, però que no se n'ha sortit i que un
altre dia serà; que no s'hi farà mala sang ni en farà un
drama; que s’abstenen perquè consideren que s’han fet
propostes que així “a la brava” considera que poden estar
millor que el que hi havia abans i que per això l’abstenció;
que ha de repetir que el 2015 i el 2016 el Comitè no s’ha
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reunit, que el Pla de Barris ha estat en funcionament i que
consideren que hauria estat quelcom important; que la
informació que ha demanat a l’equip tècnic sobre aquestes
qüestions són indicadors del 2014 i que en aquest informe en
cap cas es parla ni del Museu de l’Empordà ni de la Plaça de
l’Escorxador; que, quan ella parla que aparentment la
proposta no sigui l'adequada és perquè, amb la informació
tècnica i els documents que han sollicitat no tenen elements
per considerar que s'hagi fet una avaluació des de la
perspectiva del Pla de Barris, des dels objectius que es
presenten en el projecte de 2008; que és en aquest sentit que
parla quan diu que pensa que no s’ha fet una avaluació i uns
indicadors perquè estan parlant del 2014; que aquí no diu res
perquè de fet és un powerpoint que està molt bé de tot el que
s'ha de fer, però que no diu res de la Casa Empordà ni parla
de temes de barreres arquitectòniques; que no en parla ni ho
cita; que el que està comentat és en aquest punt; que la
Candidatura d'Unitat Popular ha intentat que es deixés quinze
dies sobre la taula i que ha demanat per email un informe per
saber si tècnicament en llei de tempos hi havia aquests
quinze dies de temps, però que no ha rebut resposta.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, se
sotmet a votació l'esmena presentada pel senyor Amelló
Montiu. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votarhi 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, Galimany
Granés, Barrenechea Montero, Amelló Montiu, Pérez Márquez i
Vergés
Moreno;
i
abstenir-se,
els
vuit
membres
de
l’Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró
Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García Quesada, Olmedo
Delestal i Borrego Torres.
A continuació, el Ple de l'Ajuntament adopta l'acord
següent:
"El tècnic municipal Sr. Miquel Oliveras, Coordinador
del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de
Figueres, ha emès l’informe, en data 18 de juliol d’enguany,
en relació amb la necessitat de demanar la modificació del
pla financer del Pla d’Intervenció Integral del Centre
Històric de Figueres, que es reprodueix a continuació: “En
data 7 de juliol de 2008 el Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va dictar
resolució d’atorgament dels ajuts destinats a finançar els
projectes d’intervenció integral en diferents municipis de
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Catalunya, per la qual es concedia una subvenció de
4.914.165,09 € a l’Ajuntament de Figueres per al centre
històric de la ciutat, que representa el 50% de l’actuació
total, el pressupost de la qual puja 9.828.330,19 €. El Ple
municipal, en la seva sessió del dia 20 d’octubre de 2008
acceptà la subvenció atorgada i aprovà el Pla d’intervenció
integral del centre històric de Figueres. En data 19 de gener
de 2009 l’alcalde de Figueres i el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
signaven
el
conveni
de
collaboració
entre
ambdues
administracions per al desenvolupament del Pla d’intervenció
integral del centre històric de Figueres, on es concretaven
sense perjudici del que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de
juny, i el Decret 369/2004 de 7 de setembre, que la
desenvolupa, determinats aspectes referents a la gestió,
seguiment i control del Pla d’intervenció integral, així com
del programa d’actuació i del pla econòmic-financer
(veure
quadre annex 1). D’acord amb l’article 21 del Decret
369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
2/2004, de 4 de juny els ajuntaments beneficiats tenen
l’obligació
de
comunicar
al
Departament
de
Política
Territorial i Obres Públiques la modificació del qualsevol
circumstància tinguda en compte per a la concessió de l’ajut
i proposar, al mateix Departament, qualsevol canvi que, amb
la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació del
finançament obtingut. D’acord amb l’article 15.2 del Decret
369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
2/2004, de 4 de juny, per resolució de la presidència de la
comissió es podrà concedir una pròrroga, no superior a dos
anys,
si existeix una causa justificada no imputable al
beneficiari,
sempre
que
hagi
estat
sollicitada
amb
anterioritat a la finalització del termini d’execució de les
actuacions. El Ple municipal, en la seva sessió del dia 6 de
novembre de 2012, va prendre l’acord de sollicitar al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques una
pròrroga de dos anys més (2013 i 2014) per a l’execució del
Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres
amb la corresponent modificació del pla econòmic financer
(veure quadre annex 2). En data 27 de novembre de 2012 el
Secretari d’Habitatge i Millora Urbana i President de la
Comissió de Gestió de Fons de foment del programa de barris,
Sr. Carles Sala i Roca, va resoldre concedir la pròrroga
sollicitada de dos anys més (2013 i 2014) per a l’execució
del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de
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Figueres. D’acord amb el decret 53/2012, de 22 de maig, pel
qual es modifica l’apartat 2 de l’article 15 del Decret
369/2004, de 7 de setembre, es podrà ampliar la pròrroga
ordinària de dos anys fins a un termini màxim de quatre anys
més, sempre que sigui per finalitzar les actuacions
finançades, existeixi una causa justificada no imputable al
beneficiari i es mantingui l’equilibri pressupostari entre
els camps del projecte d’intervenció integral aprovat.
Aquesta pròrroga excepcional s’ha de sollicitar abans que
s’hagi exhaurit el termini de pròrroga ordinària. El Ple
municipal, en la seva sessió del dia 29 de juliol de 2014, va
prendre l’acord de sollicitar al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques la pròrroga de quatre anys més
(2015, 2016, 2017 i 2018) per a l’execució del Pla
d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres amb la
corresponent modificació del pla econòmic financer (veure
quadre annex 3). En data 1 d'octubre de 2014 el Secretari
d’Habitatge i Millora Urbana i President de la Comissió de
Gestió de Fons de foment del programa de barris, Sr. Carles
Sala i Roca, va resoldre concedir la pròrroga sollicitada de
quatre anys més (2015, 2016, 2017 i 2018) per a l’execució
del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de
Figueres.
Fins al 1er període de 2016 (30/4/2016) s’han
justificat 3.7606.522,11 € que representen un 37,71% de
l’import total del projecte. Les causes de l’endarreriment
han estat múltiples, però des de l’any 2012 la causa
principal ha estat la manca de disponibilitat pressupostària
induïda pels endarreriments en els pagaments per part del
Fons de foment del programa de barris.
Amb dades de la
primera justificació de 2016 la subvenció de la Generalitat
puja 1.853.260,83 € i fins a la data s’han pagat 750.511,49 €
corresponents a les
justificacions dels anys 2009, 2010 i
2011 i que representen un 40,50% del total. Queden
6.121.808,08 € per justificar fins a la finalització de la
pròrroga extraordinària l'any 2018, un 62,29% de l'import
total concedit. Després d'uns anys en que per restriccions
pressupostàries el ritme d'execució de les actuacions del Pla
d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres ha
estat molt baix, en aquests moments l'Ajuntament de Figueres
es troba en millors condicions financeres i amb la voluntat
d'aprofitar la subvenció concedida per al centre històric de
la ciutat malgrat els endarreriments en els pagaments per
part de la Generalitat de Catalunya. Per a un millor
aprofitament de la despesa pendent d'executar i després de
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l'experiència
adquirida,
es
considera
necessària
una
modificació en el pla financer de la intervenció integral en
el centre històric de Figueres.
Amb un manteniment de
l'import total concedit, algunes actuacions requereixen
modificacions en els imports aprovats i caldria introduir
algunes actuacions que no estaven previstes en el pla
inicial. En el camp 1, Millora de l'espai públic i dotació
d'espais verds, el pla aprovat actualment conté l'actuació
1.01 Rehabilitació de carrers per un import de 5.008.000,02 €
i l'actuació 1.03 Adquisició de l'edifici situat al
c/Caserna, 4 per un import de 258.000 €. L'actuació 1.03
consistent amb l'adquisició d'una finca per l'obertura d'un
nou espai d'esponjament de la part nord del centre històric
ja està executada per un import de 258.000 €. Per tant en
aquesta actuació no hi haurà cap modificació. L'actuació 1.01
en el pla actual inclou la rehabilitació dels carrers Canigó,
Muralla-Plaça de les Patates, Barceloneta, Ample, Jonquera
(Pl.Ajunt. - Isabel II), Peralada (Rec Arnau - Muralla),
Monturiol, Caamaño i Plaça de la Palmera. En aquests moments
estan executades les obres dels carrers Canigó i MurallaPlaça de les Patates i elaborats els projectes dels carrers
Barceloneta, Ample, Jonquera (Pl.Ajunt. - Isabel II),
Peralada (Rec Arnau - Muralla). L'import total justificat és
de 1.204.752,80 €. La modificació en aquesta actuació
consisteix en no incloure les reurbanitzacions dels carrers
Monturiol, Caamaño i Plaça de la Palmera i afegir la
rehabilitació de la Plaça de l'Escorxador. L'import pendent
de justificar de l'actuació 1.01 en el pla aprovat actual és
de 3.803.247,22 €. El cost de les obres previstes segons els
projectes dels carrers Barceloneta, Ample, Peralada i
Jonquera i una memòria valorada en el cas de la plaça de
l'Escorxador suma 4.021.335,50 €, per tant, l'import
autoritzat total de l'actuació 1.01.01 s'haurà d'incrementar
en 218.086,28 € fins als 5.226.086,30 €. L'experiència ha
mostrat que les adjudicacions i liquidacions es fan per uns
imports més baixos que els calculats en els projectes, però
l'import autoritzat per a l'actuació ha de ser segons la
informació proporcionada pels projectes, encara que es pugui
preveure que l'actuació es tanqui per un import més baix. Les
obres de rehabilitació de carrers és finançaran amb una
aportació de Contribucions Especials dels veïns del 15% del
cost total de l'obra, és a dir, d'un 30% de la part que
pertoca a l'Ajuntament.
En el pla modificat, els
4.021.335,50 € pendents d'executar a l'actuació 1.01 es
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desglossen: 1) Carrer Barceloneta 850.806,79 €, dels quals
425.403,39 € aportació de la Generalitat, 130.698,17 €
contribucions especials i 294.605,23 € pressupost municipal;
2) Carrer Ample 1.015.982,36 €, dels quals 507.991,18 €
aportació de la Generalitat, 155.576,27 € contribucions
especials i 352.414,91 pressupost municipal; 3) Carrer
Jonquera 753.794,40 €, dels quals 376.897,20 € aportació de
la Generalitat, 116.253,39 € i 260.643,81 € pressupost
municipal; 4) Carrer Peralada 1.066.426,91 €, dels quals
533.213,46 € aportació de la Generalitat, 163.148,27 €
contribucions especials i 370.065,19 € pressupost municipal.
En total, 2.010.666,75 € seran aportació de la Generalitat,
565.776,10 seran ingressos per contribucions especials i la
resta, 1.444.890,65 € a càrrec del pressupost municipal de
l'Ajuntament de Figueres. En el camp 2, Rehabilitació i
equipament dels elements collectius dels edificis, el pla
aprovat actual conté les actuacions 2.01 Ajudes per ascensors
per un import de 370.000 €, 2.02 Rehabilitació d'elements en
situació de risc per un import de 140.000 €, 2.03
Rehabilitació de patologies estructurals per un import de
380.000 € i 2.04 Rehabilitació de façanes per un import de
710.000 €. Els imports justificats a la data actual són, a
l'actuació 2.01, 62.754,64 €; a l'actuació 2.02, 6.008,45 €;
a l'actuació 2.03, 16.308,65 € i a l'actuació 2.04,
253.764,90 €. Per tant els imports pendents de justificar,
disponibles per executar en el pla actual són: 307.245,36 € a
l'actuació 2.01, 133.991,55 € a l'actuació 2.02, 363.691,35 €
a l'actuació 2.03 i 456.235,10 € a l'actuació 2.04.
La
modificació del pla financer contempla la incorporació de
l'actuació
2.05
Reparació
de
cobertes,
millora
d'installacions comuns i millores d'eficiència energètica
per un import de 350.000 €. Aquest import es desglossa per
meitats entre l'aportació de la Generalitat la i dels
propietaris. L'aportació dels propietaris s'inclou a la
columna Altres en el quadre financer. El pla financer
modificat també inclou per als propers exercicis de vigència
l'execució en els termes actuals de les despeses de subvenció
de 100.000 € en l'actuació 2.01 i de 130.000 € en l'actuació
2.04. No es preveu cap despesa en les actuacions 2.02 i 2.03.
Per tant, a més de la incorporació de l'actuació 2.05 per un
import de 350.000 €, la modificació del pla redueix els
imports aprovats de l'actuació 2.01 a 162.754,64 €, de
l'actuació 2.02 a 6.008,45 €, de l'actuació 2.03 a 16.308,43
€ i de l'actuació 2.04 a 383.764,90 €. El pla actual
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d'intervenció integral al centre històric de Figueres no
inclou cap actuació al camp 3, provisió d'equipaments per a
l'ús collectiu. A la primera sollicitud del Pla que va
trametre l'Ajuntament de Figueres que era d'un import total
de 19.949.671 € incloïa una actuació consistent en la
construcció d'un centre polivalent a la illa d'equipaments al
c/Rec Arnau en la confluència amb l'Avda. Costa Brava per un
import de 5.500.000 €. El pla d'intervenció integral que
finalment es va concedir al centre històric de Figueres va
ser per un import de 9.828.330,19 € sense cap actuació al
camp 3. A l'àmbit del centre històric hi ha mancança d'espais
d'equipaments per al desenvolupament d'activitats per als
veïns i les entitats. Aquest fet es va poder constatar
directament quan es van cercar espais per desenvolupar les
tasques del mateix pla d'intervenció. Es va poder palliar
lleugerament amb la recuperació parcial i precària mitjançant
un pla d'ocupació d'alguns espais de la part sud de l'edifici
de l'antic convent dels Caputxins. Els espais recuperats
d'aquesta
part
de
l'edifici
d'Els
Caputxins
s'estan
utilitzant per a les activitats del Pla d'Intervenció
Integral del Centre Històric i del programa Treball als
Barris finançat pel SOC i es cedeixen a les entitats. Una de
les aules és utilitzada per la Fundació Clerch i Nicolau per
a classes de pintura.
Els espais són insuficients i es
deixen de realitzar moltes activitats. A més el seu estat és
força precari amb humitats, goteres, olors, etc. Els centres
cívics de Figueres es troben allunyats del centre de la
ciutat (Marca de l'Ham i Creu de la Mà) i es voldria
utilitzar Els Caputxins com un tercer punt per a portar terme
activitats. La modificació de pla financer preveu una fase
d'obres a l'edifici dels Caputxins com una actuació del camp
3 per potenciar l'ús dels Caputxins com a equipament per al
barri. Amb l'actuació prevista s'incrementarà la superfície
útil destinada a activitats, es rehabilitaran les façanes que
estan en molt mal estat i s'arreglaran els exteriors de la
cara oest de l'edifici. L'import per a l'actuació 3.01
Adequació Centre Caputxins és de 498.202,11 € segons
pressupost de contracte calculat en la memòria valorada
realitzada.
En el camp 4 Incorporació tecnologies de la
informació en els edificis el pla aprovat actual conté
l'actuació 4.01. Implantació zona Wimax per un import de
100.026,36 €. L'actuació ja està executada per un import de
100.026,36 €, per tant aquesta actuació no tindrà cap
modificació. En el camp 5 Foment de la sostenibilitat del
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desenvolupament urbà el pla aprovat actual inclou dues
actuacions, la 5.01 Installació kit d'estalvi d'aigua per un
import de 24.086,48 € i la 5.02 Soterrament de contenidors
per un import de 599.887,16 €. L'actuació 5.01 està
finalitzada i executada per un import de 24.086,48 € i per
tant no tindrà cap modificació . L'actuació 5.02 també està
executada i finalitzada, però per un import de 397.897,88 €,
donat que els costos d'execució han estat més baixos que els
estimats inicialment. Per tant, la
modificació del pla ha
d'incloure una rebaixa de l'import de l'actuació 5.02 fins a
397.897,88 €. En el camp 6 Equitat de gènere en l'ús de
l'espai urbà i dels equipaments el pla aprovat actual conté
l'actuació 6.01 Desenvolupament del pla d'igualtat per un
import de 272.982,50 €. A la data actual aquesta actuació ha
estat justificada per un import de 45.604,89 €. El contingut
d'aquesta actuació es va focalitzar en la millora de la
"ocupabilitat" de les dones del centre històric. Des de l'any
2012, per la contenció de despeses, no hi ha hagut execució
en aquesta actuació. Les tasques de millora de la
"ocupabilitat" de les dones del centre històric han estat
desenvolupades en els projectes de Treball als Barris. La
modificació del pla financer preveu reemprendre l'actuació de
tasques de millora de l'ocupabilitat de les dones del centre
històric amb un enfocament de gènere per un import de 100.000
€ al llarg dels dos propers anys. Per tant l'import aprovat
en el nou pla financer per a l'actuació 6.01 Desenvolupament
del pla d'igualtat ha de disminuir fins a 145.604,89 €. En
el camp 7 Programes que comportin la millora social,
urbanística i econòmica el pla aprovat actual conté les
actuacions 7.01 Programa de difusió/diversificació turística
per un import de 100.000 €, 7.02 Oficina de gestió del
projecte per un import de 417.319,61 €, 7.03 Centre d'atenció
a infants i famílies en risc d'exclusió social per un import
de 394.300 €, 7.04 Adolescència en risc per un import de
221.382,50 €, 7.05 Servei d'atenció domiciliària a la gent
gran per un import de 393.760,24 €,
7.06 Juntes
d'escala/mediació per un import de 355.585,32 €, 7.07
Programa de Foment de l'activitat esportiva per un import de
23.000 € i 7.08 Programa de Participació ciutadana per un
import de 60.000 €. Les actuacions del camp 7 tenen un grau
d'execució força elevat, d'un 68,04%, ja que no han estat
aturades
malgrat
les
dificultats
pressupostàries.
La
modificació del pla preveu continuar amb el desenvolupament
d'aquestes actuacions i preveu la incorporació d'una nova
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actuació. Per a l'actuació 7.01 es preveu una execució els
propers anys de 29.660,45 €, donat que fins a la data d'avui
s'han justificat 54.091,17 €. Per tant per a aquesta actuació
es proposa una petita disminució de l'import aprovat fins a
83.751,62 €. Per a l'actuació 7.02 Oficina de gestió del
projecte no es contempla cap modificació en l'import aprovat.
És a dir, es preveu finalitzar amb l'import aprovat
actualment de 417.319,61 €. Donat que l'import justificat a
30/4/2016 és de 359.173,83 € l'execució prevista fins a la
finalització del pla és de 58.145,78 €. A l'actuació 7.03
Centre d'atenció a infants i famílies en risc d'exclusió
social es preveu els propers anys una execució de 124.133,11
€. Donat que a 30/4/2016 l'import justificat és de 294.690.83
€ el total aprovat per a l'actuació puja a 418.823,94 €, un
increment de 24.523,94 € respecte a l'import aprovat actual.
A l'actuació 7.04 Adolescència en risc es contempla per als
propers anys una execució de 80.000 €. Donat que a 30/4/2016
l'import justificat és de 153.628,74 € el total de l'actuació
serà de 233.628,74 €, és a dir un lleuger increment de
12.246,24 € respecte a l'import aprovat actual. A l'actuació
7.05 Servei d'atenció domiciliària a la gent gran es
contempla per als propers anys una execució de 147.060 €.
Donat que a 30/4/2016 l'import justificat és de 239.348,77 €
el total de l'actuació serà de 386.408,77 €, és a dir una
lleugera disminució de
7.351,47 € respecte a l'import
aprovat actual. A l'actuació 7.06 Juntes d'escala / Mediació
que conté la Gestió Comunitària es contempla per als propers
anys una execució de 48.273,13 €. Donat que a 30/4/2016
l'import justificat és de 192.474,48 € el total de l'actuació
serà de 240.747,61 €, és a dir una disminució de 114.837,71 €
respecte a l'import aprovat actual. A l'actuació 7.07
Programa de foment de l'activitat esportiva es contempla per
als propers anys una execució de 50.000 €. Donat que a
30/4/2016 l'import justificat és de 18.927,82 € el total de
l'actuació serà de 68.927,82 €, és a dir un increment de
45.927,82 € respecte a l'import aprovat actual. A l'actuació
7.08 Programa de participació ciutadana es contempla per als
propers anys una execució de 35.000 €. Donat que a 30/4/2016
l'import justificat és de 24.981,42 € el total de l'actuació
serà de 59.981,42 €, és a dir una lleugera disminució de
18,58 € respecte a l'import aprovat actual. En el camp 7 la
modificació de pla financer inclou una nova actuació, la 7.09
Foment obertura i renovació d'establiments comercials per un
import de 350.000 €. Aquesta actuació contempla subvencions
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per a inversions ocasionades per la implantació de noves
activitats comercials o per obres de reforma en establiments
comercials. Els establiments a obrir o renovar que es poden
beneficiar de la subvenció han d'estar ubicats en determinats
carrers de l'àmbit als quals cal fomentar el caràcter
comercial. L'import de l'actuació es desglossa per meitats
entre l'aportació de la Generalitat i la dels propietaris.
L'aportació dels propietaris s'inclou a la columna Altres en
el quadre financer. Així doncs, per assolir un millor
compliment dels objectius del Pla d'Intervenció Integral del
Centre Històric de Figueres es requereix sollicitar una
modificació del pla financer en els termes descrits
anteriorment a la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana del
Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge.
La
modificació
detallada
de
pla
financer
sollicitada queda recollida en el quadre annex nº4. “ Atès
el que disposa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció
especial, desenvolupada a través del Decret 369/2004, de 7 de
setembre; atès el que disposa el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals; la legislació bàsica estatal
continguda a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i el desenvolupament reglamentari contingut al
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. Atès el que disposa
el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
I, el que disposa el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes Locals Aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Ple de l'Ajuntament
adopta els acords següents: 1r.- Sollicitar la modificació
del pla financer del Pla d’Intervenció Integral del Centre
Històric de Figueres d’acord amb l’informe transcrit i els
annexes adjunts, a la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana
del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 2n.- Facultar
l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució d’aquests acords." 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,
Galimany Granés, Barrenechea Montero, Amelló Montiu, Pérez
Márquez i Vergés Moreno; i abstenir-se, els vuit membres de
l’Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró
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Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García Quesada, Olmedo
Delestal i Borrego Torres.
----13. Urbanisme: S'autoriza a la UTE Ferran Navarro Acebes
i Urbaning 09 SLP, adjudicatària del contracte del servei de
Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana, el canvi en
l'equip redactor. La Presidència procedeix a la lectura del
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
"L’Ajuntament Ple en sessió de 4 de juny de 2013 va
adjudicar el contracte administratiu de prestació del servei
de Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Figueres a
la UTE Ferran Navarro Acebes i Urbaning 09, SLP. La clàusula
19 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars
estableix que el canvi de membres de l’equip redactor i
assessors ha de ser autoritzat per l’Ajuntament i la persona
proposada ha de tenir la mateixa titulació i especialització
que la inicial i una experiència similar. L’equip redactor
està format, entre altres, pel Sr. Carles Pareja i Lozano i
Xavier Soy i Ros, ambdós advocats. Mitjançant instància amb
registre d’entrada 15040 de 13 de juliol d’enguany,
l’adjudicatària sollicita que s’autoritzi el canvi d’aquests
membres de l’equip pels Srs. Jordi Miró i Fruns i Francesc
Xavier Vila i Rodríguez i s’adjunta la documentació relativa
als mateixos. Per tot l’anterior, la Comissió Informativa
General proposa al Ple de l’Ajuntament de Figueres l’adopció
dels següents acords: 1er.- Autoritzar a la UTE Ferran
Navarro Acebes i Urbaning 09, SLP, adjudicatària del
contracte del servei de Revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana de Figueres, el canvi en l’equip redactor, de manera
que entren a formar part de l’equip els advocats Jordi Miró i
Fruns i Francesc Xavier Vila i Rodríguez i en deixen de
formar part els Srs. Carles Pareja i Lozano i Xavier Soy i
Ros.
2on.-Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que
realitzi els actes i gestions que calguin per a l’execució
dels acords anteriors."
----14.
Treball:
S'aprova
l'addenda
al
conveni
de
collaboració amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del Pla de
Transició al Treball (PTT). El senyor Toro Coll procedeix a
la lectura del dictamen següent:
"En data 21/06/2016 el Departament de la Generalitat
transmet una proposta d'addenda al conveni de collaboració
per a la realització del PFI- Pla de Transició al Treball
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(PTT) aprovat l'any passat per decret d'alcaldia a ratificar
pel Ple de data 06/08/2015, amb vigència fins a 31 de
desembre de 2019. Aquesta addenda, que ja ha estat informada
pels Serveis Jurídics de la Generalitat de Catalunya, es fa
necessària arran de la publicació de la Llei 26/2015 de 28 de
juliol de modificació del sistema de protecció a la infància
i a l’adolescència. La proposta incorpora al conveni les
obligacions derivades de la normativa vigent en matèria de
protecció del menor i un altre paràgraf que delimita els
compromisos de la Generalitat en relació al personal aportat
per aquest ajuntament al programa. En concret: - Incorpora a
la clàusula quarta del conveni les obligacions derivades de
la normativa en matèria de protecció del menor (Llei orgànica
1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor,
modificació
parcial
del
Codi
Civil
i
de
la
Llei
d'Enjudiciament Civil). - Delimita els compromisos de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya en relació amb
el personal que aporten les Administracions Locals per
desenvolupar les accions objecte d'aquest conveni (clàusula
quarta). L'Ajuntament de Figueres porta 18 anys collaborant
en el desenvolupament d'aquest programa adreçat a joves de 16
a 21 anys que no han superat l'Educació Secundària
Obligatòria i que es troben a l'atur. La incorporació
d'aquesta addenda no comporta cap obligació nova de caràcter
tècnic o pressupostari. Per tot això la Comissió Informativa
General proposa al Ple de l’Ajuntament de Figueres l’adopció
dels següents acords: 1r.- Aprovar l'addenda al conveni de
collaboració amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat per al desenvolupament del Pla de Transició al
Treball (PTT). 2n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi
que realitzi els actes i gestions que calguin per a
l’execució dels acords anteriors."
Seguidament, intervé el senyor García Quesada que diu
que el seu grup votarà que sí com no podia ser d’una altra
manera a l’addenda d’aquest Pla de Treball, ja que consideren
que és una molt bona eina per a la inserció d’aquells joves
que, per diferents motius en la seva trajectòria vital, no
poden continuar o no han sabut continuar els estudis reglats
i tenen dificultats per incorporar-se al mercat laboral; que
votaran que sí, però que han de constatar que aquests Plans
de Transició al Treball són escassos a la ciutat de Figueres
si es comparen amb altres ciutat de l'entorn i mateix nombre
d’habitants; que van per darrera; que una ciutat com Vic de
41.000 habitants els doblen en ofertes dels PTT; que Olot,
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amb 33.000 habitants, ofereixen 50 places; que Lloret de Mar
també supera les ofertes que es fan a Figueres; que, a més a
més,
constaten
que
aquests
PTT
només
els
ofereix
l'Ajuntament, cosa que està molt bé i que sembla interessant,
però no s'ha aconseguit involucrar els instituts com sí que
estan fent altres ciutats; que s'hauria d'involucrar els
instituts perquè poguessin doblar l'oferta que ofereix la
ciutat; que, com a professor institut, ha vist molts cassos
en els quals s'ha hagut de dir als alumnes que no val la pena
que vagin al PTT perquè no tindran plaça; que no és que no
estigui bé la feina feta i que no és que no sigui interessant
el PTT, sinó que és que s’han de doblar els esforços; que ja
sap que s'ofereixen d’altres plans per ajudar els joves a
sortir d’aquesta dificultat, però que el PTT és una bona
eina; que aprofita per dir que a banda dels dos cursos
d’auxiliars que fan d’administració i de restauració es poden
oferir molts altres cursos; que aprofita per reclamar el
d’auxiliars de vies i jardins, ja que ara que esperen
remunicipalitzar la qüestió dels jardins en seria una molt
bona eina, però que com aquests n’hi ha molts més; que
votaran que sí, però que insisteixen que aquestes eines
s’utilitzin i que demana que s'intenti contactar amb els
instituts perquè es puguin doblar aquests Plans de treball.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Toro Coll que s'estan fent multiplicitat de plans; que hi ha
la Garantia Juvenil, els plans pels Pirmis, el Pla de Treball
als Barris, múltiples actuacions, els Plans d’Ocupació, els
Plans de Pràctiques Laborals, Salut i Crisis i Plans de
d’Ocupació per a Titulats; que s'està treballant amb els
instituts sobre això que ha comentat que no hi ha suficients
places o que es posin en contracte amb els instituts; que hi
estan treballant i que ho fan en tots els àmbits; que hi ha
casos extraordinaris que no és aquest, però fa veure fins a
quin punt hi estan treballant; que en temes d’emprenedoria
als instituts hi estan treballant d’una manera tan constant i
tan implicada que fa que es vagi estenent el fet que hi ha
una voluntat i un interès enorme en fer aquest treball i
aquesta collaboració; que no els consta que no hi hagi
places als PTT; que tenen molt car que hi ha una normativa;
que hi ha unes puntuacions per als alumnes d'instituts de
Figueres i que han estat treballant en coordinació amb els
instituts amb els que reben les impressions sobre aquestes
puntuacions que fan que joves de la comarca també hi puguin
entrar perquè aquests són programes de Figueres, però que
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atenen també gent de la comarca; que es produeix aquesta
collaboració; que si la Generalitat els dota de més mitjans
i hi ha els recursos suficients per a poder-ho posar en marxa
no tindrà cap inconvenient en incrementar aquest nivell de
places per als alumnes de Figueres; que s'haurà de buscar la
manera en què sigui el Consell Comarcal qui pugui
desenvolupar aquest nivell de collaboració amb la comarca;
que els que es presenten a les ofertes del PTT, amb les
puntuacions corresponents, normalment tots troben plaça i que
n'hi ha pera a la resta de la comarca; que aquest és
l’indicatiu que els diu que no s'ocupen totes les places
perquè en vénen de la comarca i que això vol dir que la gent
de Figueres entra tota dins d’aquests PTT.
Seguidament, torna a intervenir el senyor García Quesada
que diu que la resta de ciutats que abans ha comentat també
fan aquests projectes que ha dit el senyor Toro; que s’han de
continuar fent perquè, les casuístiques són molt diverses i,
a vegades, un sol pla de treball i un sol pla d’incorporació
als estudis pot funcionar perquè les casuístiques són moltes;
que el sentit de la seva intervenció ha estat en el sentit
que aquesta bona eina s’ha d’incrementar; que la ciutat i la
comarca necessiten bones eines com aquesta; que
el que no
voldrien és que es conformessin amb els resultats que dóna
aquesta bona eina, sinó que s'haurien d'ampliar; que la
veritat és que la situació en els instituts públics d’aquesta
ciutat sovint és força dificultosa; que aquestes eines s’han
d’aprofitar i que per això la seva sollicitud és que es faci
tot el possible per incrementar aquests plans de treball.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Toro Coll que diu que està totalment d’acord en què és una
bona eina; que s'ha d’incrementar i que hi ha ple acord que
s'han de fer tots els esforços per aconseguir-ho.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----15. Patrimoni municipal: S'aprova l’alteració inicial de
la qualificació jurídica de la finca registral 13709 a fi de
desafectar-la del domini públic i servei públic i qualificarla com a bé patrimonial als efectes de possibilitar la seva
cessió. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
"El Ple de l’Ajuntament en la sessió de data 7 d’abril
de 1981 va acordar inicialment la cessió gratuïta de la finca
55

municipal on es construïa la Llar o Club del Pensionista a
favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social per a
la seva adscripció a l’Institut Nacional de Serveis Socials,
per a fins del Servei Social de la Tercera Edat. Per acord
adoptat pel Ple en data 2 de febrer de 1982 es va acordar
aprovar definitivament l’esmentat expedient i cessió de la
finca i comunicar-ho a l’Instituto Nacional de Servicios
Sociales.
Sobre el solar d’aquesta finca registral núm.
13709 del Registre de la Propietat de Figueres l’Ajuntament
de Figueres va construir al anys 1980-1982 un edifici
destinat a “Llar del Jubilat,” respecte al qual va inscriure
la declaració d’obra nova al Registre de la Propietat. No
obstant això l’expedient de la cessió està incomplert i no
consta l’acceptació de la cessió de la finca, ni cap altre
actuació relativa a la formalització de la cessió i la seva
inscripció al Registre de la Propietat a favor del nou
titular, de
forma que l’esmentada finca encara consta de
titularitat de l’Ajuntament de Figueres.
Per aquest motiu
s’han iniciat actuacions i s’ha demanat a la Tresoreria
General de la Seguretat Social la
regularització de la
situació existent. Al respecte la Direcció Provincial de
Girona de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb
escrit que queda incorporat a l’expedient, registrat
d’entrada el dia 28 de desembre de 2015 amb el núm. 25.603,
comunica
la resposta donada pels seus Serveis Centrals i
consideren que per part de la de la Tresoreria General de la
Seguretat Social no cal fer cap regularització de la finca
ja que mai ha estat inclosa en l’inventari de bens immobles
de la Seguretat Social. A continuació s’ha demanat la
regularització de la situació existent a la Generalitat de
Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, secció
de Patrimoni,
havent donat resposta el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, amb
escrit enregistrat d’entrada el dia 29 de febrer de 2016 amb
el núm. 4148, on manifesten el seu interès en regularitzar
la situació patrimonial existent referent a l’immoble on
s’ubica el Casal per a Gent Gran de Figueres al carrer
Empordà s/n cantonada carrer Joan Subias 1, i que gestiona la
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de l’esmentat
Departament. Donada l’antiguitat de l’expedient i que aquest
està incomplert, i que la finca te la qualificació
urbanística de sistema d’equipaments i dotacions segons el
planejament vigent, cal procedir prèviament i de forma
simultània a la cessió a desafectar-la del domini públic i
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servei públic i qualificar-la com a bé patrimonial als
efectes de possibilitar la seva cessió. Atès el que disposen
el Reglament de patrimoni dels ens locals aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, la
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
la resta de la normativa vigent, la Comissió Informativa
General proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords
següents: 1.-Aprovar l’alteració inicial de la qualificació
jurídica de la finca registral 13709 a fi de desafectar-la
del domini públic i servei públic i qualificar-la com a bé
patrimonial als efectes de possibilitar la seva cessió. La
descripció registral de la finca és la següent: “URBANA.
EDIFICIO, compuesto de planta de semisótano, planta baja,
planta primer piso y planta segundo piso. Cada una de las
tres primeras plantas tiene una superficie edificada de
seiscientos
quince metros y la segunda planta piso, tiene
una superficie edificada de trescientos siete metros y
cincuenta decímetros cuadrados, y los veintiún metros diez
decímetros cuadrados restantes, están destinados a escalera
de acceso. Está sito en Figueres, calle Empordà, sin número
de policía. Linda: norte, Calle Empordà; este, solar de Caja
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y
Baleares; oeste, solar de Inmobiliaria la Llar, S.A.; y sur,
paso público peatonal y escalinata de calle Aribau.”
Inscrita al tom 2351, llibre 257, foli 115, finca número
13709 de Figueres. 2.- Sotmetre l’acord d’aprovació inicial
de la desafectació de l’esmentada finca a informació pública
pel termini de vint (20) dies hàbils, mitjançant anuncis al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província, durant el qual es podran formular allegacions o
reclamacions. 3.-Aprovar de forma simultània la cessió
inicial gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del
domini de la finca registral 13709, on s’ubica actualment el
Casal per a Gent Gran de Figueres al carrer Empordà s/n
cantonada carrer Joan Subias 1, i que gestiona la Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Si els
béns cedits no es destinen a l'ús previst en el termini fixat
o deixen d'ésser-hi destinats, reverteixen automàticament de
ple dret al patrimoni de l'ens local cedent, el qual té dret
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a rebre, si s'escau, el valor dels danys i perjudicis causats
i el del detriment experimentat pels béns.
De manera que,
demostrada la no-destinació del bé a l'ús previst, n'hi haurà
prou amb l'acta notarial de constatació de fets, notificada
en forma legal, perquè la reversió produeixi els seus
efectes.
Si en l'acord de cessió no s'estableix una altra
cosa, tal com succeeix en el present supòsit,
s'entén que
els fins per als quals s'han atorgat han d'acomplir-se en el
termini màxim de 5 anys, i s'ha de mantenir la seva
destinació en els 30 anys següents. La descripció registral
de la finca 13709 és la reflectida en el punt primer dels
acords adoptats motiu pel qual no es transcriu de nou. 4.Sotmetre l’acord d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de
l’esmentada finca registral 13709 a informació pública pel
termini de trenta (30) die hàbils, mitjançant anuncis al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província, durant el qual es podran formular allegacions o
reclamacions. 5.-Donar compte de la tramitació de l’expedient
al Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge, Direcció General d’Administració Local. 6.Notificar aquests acords al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ( Ref.
RT/II/ca Ens 02323). 7.-Autoritzar l’Alcaldia Presidència
perquè realitzi els actes i gestions que calguin per a
l’execució dels acords anteriors."
----16.
Patrimoni
municipal:
S'aprova
el
contracte
d'arrendament relatiu al local situat al carrer Doctor
Barraquer número, 4, en la planta semisoterrani de l’església
del Bon Pastor. El senyor Masquef Creus procedeix a la
lectura del dictamen següent:
"L'Ajuntament de Figueres actualment no disposa d'un
equipament a la zona oest de la ciutat per poder promoure una
programació d'activitats amb les entitats i les associacions
que vetllin per assolir objectius socioculturals de cohesió,
en el marc d'una planificació general de diverses regidories
que implementen programes municipals. És d'interès que al
barri del Bon Pastor i per extensió la zona nord-oest de la
Ciutat, per la seva especificitat, hi hagi un local per a
usos polivalents que pugui servir per acollir les demandes de
les entitats i les associacions que hi volen dur a terme les
seves activitats. L'Ajuntament de Figueres vol impulsar un
punt de dinamització sociocultural per fomentar la cohesió
social en aquest barri. L'arquitecte municipal Sr. Joan
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Falgueres Font va emetre informe en data 13 de març de 2015,
pel que fa al local,
en el qual consta, entre altres, el
següent:"..... Als efectes del que proposa l'Àrea de Serveis
a les Persones, i en absència de conèixer l’informe
específics dels seus tècnics, es pot confirmar que: d’una
banda efectivament es troba ubicat al Barri del Bon Pastor en
el mateix emplaçament on se situen entre d’altres els
equipaments municipals citats (Llar d’Infants i Escola
d’Adults), d’altra banda que res no obsta urbanísticament per
a poder encabir-hi amb els procediments que resultin ajustats
a dret les activitats de les entitats, i finalment que els
local de l’activitat “teatre, sala d’actes per a activitats
culturals i socials i aules de formació per a nens i adults”
tenen la polivalència que el seu nom expressa literalment, a)
Aules, b) Sala d’Actes i c) Teatre i els seus aforaments
segons consta a l’expedient són de 69 persones a les aules,
90 persones a la Sala d’Actes i 184 persones al Teatre que
sumen les 274 persones d’aforament màxim permès en la
llicència específica per Teatre i Sala d’Actes. Conclusions.
1. El local “teatre, sala d’actes per a activitats culturals
i socials i aules de formació per a nens i adults” ubicada al
Carrer Doctor Barraquer, 4 amb llicència d’activitat a nom de
l’Associació Cultural Bon Pastor es troba ubicat al Barri del
Bon Pastor en el mateix emplaçament on se situen altres
equipaments municipals (Llar d’Infants i Escola d’Adults). 2.
La
qualificació
urbanística
de
la
finca
6a
Sistema
d’equipaments
i
dotacions
és
l’adequada
per
a
usos
assistencials, educatius, sanitaris, religiosos, culturals,
recreatius i d'espectacles, esportius, comercials en mercats
públics i d'oficines en dependències de l'administració. 3.
El local de tipus polivalent està composat d’Aules, Sala
d’Actes i Teatre. Els aforaments són de 69 persones a les
aules, 90 persones a la Sala d’Actes i 184 persones al Teatre
que sumen les 274 persones d’aforament màxim permès en la
llicència específica per Teatre i Sala d’Actes. 4. No es
coneixen altres locals ubicats en el Barri del Bon Pastor,
situats en clau urbanística de Sistema d’equipaments, amb un
programa específic i conjunt d’Aules, Sala d’Actes i Teatre
amb els aforaments citats, i amb llicència d’activitat
vigent." L'arquitecta municipal de l'Àrea de planejament i
gestió urbanística Sra. Rosa Ricart Quero va emetre informe
en data 21 d'abril de 2015 en el qual consta, entre altres,
el següent: "...... Vist que l’enginyer municipal emet
informe favorable sobre l’adequació del local per a
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equipament cultural a disposició d’activitats culturals.
Realitzada visita al local, s’ha pogut comprovar que les
installacions es troben en bon estat de conservació, sense
necessitat de realitzar obres de reformes ni millores. Alhora
s’ha pogut constatar que disposen de subministrament de
serveis independent de les altres entitats. S’adjunta imatges
de l’interior i dels comptadors de serveis existents. 2.Informe. -El local en estudi es localitza en el barri del Bon
Pastor, continuo a la peça d’equipaments municipals Escola
d’Adults i Llar d’Infants. -El local, situat en la planta
semisoterrani de l’església del Bon Pastor, té una superfície
d’edificació
total
de
789,70
m²st,
segons
projecte
d’activitats aprovat. El seu accés principal i accessible es
realitza a través d’un pati que evoca al carrer doctor
Barraquer. Aquest pati té una superfície de m²sòl. S’adjunta
plànol de situació i de distribució del local. En
l’actualitat el mercat immobiliari no pot donar resposta a
immobles amb una localització similar a l’esmentat, amb unes
superfícies, dimensions equiparables i installacions que
alhora
siguin
finques
amb
zonificació
urbanística
d’equipaments. S’acorda, entre l’ajuntament i la propietat un
preu
de
lloguer
de
5.000€/anuals,
corresponents
a
416,67€/mensuals. Aquest preu de lloguer, que inclou l’ús del
local i del seu pati d’accés, té un preu de repercussió
0,52€/m²st. Ja que el mercat no disposa de productes
immobiliaris similars, s’ha cercat un preu de lloguer de
local per a la zona del Bon Pastor. Així s’han localitzat
locals amb un preu de repercussió entre 2€/m²st i 5€/m²st.
Vistes les anteriors dades, es pot informar que el preu de
lloguer del local ofert, establert en 5000€/anuals, és
inferior al preu de mercat actual."
Consta així mateix en
l’expedient que l’Associació Cultural Bon Pastor que era la
titular de la llicència concedida per Decret de data 17-122010 per l'activitat de teatre, sala d’actes per a activitats
culturals i socials i aules de formació per a nens i adults,
i que tenia la seu en el local objecte del present contracte
de lloguer, ha decidit dissoldre’s segons comunica amb
instància presentada el dia 20 de juny de 2016,
tornant a
passar el Teatre a gestió de la Parròquia del Bon Pastor de
Figueres.
Existeixen
també
incorporats
a
l'expedient
l’informe emès al
respecte pel Cap de Cultura, l’informe
emes amb data actual pel Cap del Servei de Benestar Social,
així com l’informe emes amb data actual
per l'enginyer
tècnic municipal pel que fa a l’activitat que s’hi
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desenvoluparà on consta, entre altres, el següent: “SITUACIÓ
ADMINISTRATIVA DE L'ACTIVITAT. El local disposa de llicencia
ambiental de teatre , sala d'actes per activitats culturals i
socials i aules de formació per nens i adults. Consta en el
expedient com a
titular
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL BON
PASTOR. Actualment l’Associació esmentada va presentar escrit
en el que es donava de baixa com a titular. Disposa d'acta de
comprovació amb resultat favorable de la part ambiental i la
part de prevenció d'incendis. realitzada per l'entitat
collaboradora ECA., per tan les installacions i el local
reuneix les condicions especifiques per portar a terme aquest
tipus d’activitat. TRÀMITS
A REALITZAR
Vist el tipus de
llicencia i l'acta de comprovació favorable, no hi ha
inconvenient per tal de
que l'Ajuntament de Figueres ,
concretament l’ Àrea de Benestar de les Persones passi a
esser el titular de l’activitat. Ates que l’associació s’ha
dissolt, no es pot portar a terme un canvi de titularitat ja
que el titular anterior ja no existeix. Una vegada signat
el conveni o contracte de lloguer, caldrà que els serveis
municipals preparin un projecte d’activitat i fer un tràmit
de permís d’activitat nom de l’Ajuntament. CONDICIONAT.
Caldrà comunicar a la Unitat d'Obres , Conservació
i
Manteniment d'Edificis
Municipals de l'Ajuntament de
Figueres, per tal que incloguin el edifici objecte del
present informe en les operacions anuals de manteniment de
les installacions
que disposa l'edifici.” Atès el que el
que disposen el Reglament de patrimoni dels ens locals
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques i la resta de la normativa vigent,
la
Comissió
Informativa
General
proposa
al
Ple
de
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 1.-Aprovar el
contracte d'arrendament que s'adjunta relatiu al local situat
al carrer Doctor Barraquer núm. 4 de Figueres, en la planta
semisoterrani de l’església del Bon Pastor, pel termini de 4
anys a comptar des de la data de la seva signatura, pel preu
de 416,67 € mensuals més IVA (21%) i pel preu de 504,17€
mensuals amb l'IVA inclòs. 2.-Notificar aquesta resolució a
l'interessat, al Cap del Servei de Cultura, a l’arquitecte
municipal, als tècnics competents pel que fa a la tramitació
de la llicència de l'activitat, i al tècnic de manteniment
urbà, conservació i manteniment d'edificis. 3.-Autoritzar
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l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions
que calguin per a l’execució dels acords anteriors."
Seguidament, intervé el senyor Armengol Subirós que diu
que celebra que s’hagi arribat finalment a aquest acord; que
ara els queda el repte d'utilitzar-lo realment; que la zona
on està ubicat és una zona molt necessitada d’un equipament
com aquest i que esperen que se’n pugui treure el rendiment
que es mereix el barri i la ciutat.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que vol manifestar la seva alegria per aconseguir la
reobertura d’un equipament en favor del barri Juncària Parc
Bosc i les Vivendes del Parc; que portava uns anys tancat o
per ús privatiu de l’església; que ara es posa a disposició
del barri i de tota la ciutat; que és un equipament que està
molt bé i en molt bones condicions, tant la sala de teatre
com la resta de despatxos i espais que hi ha al centre; que,
per tant, s'ha de felicitar les gestions realitzades; que
també vol agrair les facilitats que ha posat el Mossèn
Taberner perquè el teatre és propietat de l’església
catòlica, en aquest cas, del Bisbat de Girona; que vol
celebrar poder-ne disposar i que com ha manifestat el senyor
Armengol de la Candidatura d'Unitat Popular és tot un repte
una programació d’activitats a disposició del barri i de tota
la ciutat per a poder integrar dins el tarannà de circulació
de tota la ciutat i dels seus habitants els barris del
Juncària Parc Bosc i de les Vivendes del Parc.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----A continuació, essent les vint-i-una hores i cinc minuts,
la Presidència suspèn la sessió.
----Seguidament, a les vint-i-una hores i trenta 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.
----17. Assumptes urgents. A l'apartat d'assumptes urgents es
produeixen les intervencions següents:
----Assistència social: S'acorda impulsar un sistema de
tarifació social sobre els preus públics municipals dels
serveis,
equipaments
i
activitats
que
presta
aquest
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Ajuntament. El senyor Vergés Moreno procedeix a la lectura de
la moció següent:
"MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS D'ESQUERRES PER
FIGUERES PER TAL D’IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFACIÓ SOCIAL
EN ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS. EXPOSICIÓ DE
MOTIUS: ATÈS que la crisi econòmica està colpejant amb força
la societat catalana, en especial la figuerenca, que té una
taxa d'atur registral del 19,2%, al mes de març de 2016, una
situació que propicia la precarietat i l'exclusió social.
ATÈS que l'Ajuntament de Figueres, com a administració més
propera a la ciutadania, rep amb major intensitat les
conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força
els treballadors i les treballadores i les classes mitjanes.
ATÈS que l’increment de les necessitats socials es produeix
també en un període de major dificultat de les finances
locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la
manca d’un finançament adequat. ATÈS que els ingressos
municipals provinents d’administracions supramunicipals, com
ara -i entre altres- els que cofinancen les escoles bressol,
s’han reduït i es reduiran de forma significativa. ATÈS que
el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als
1000€/mes, per la qual cosa prenen rellevància conceptes com
el criteri renda personal o altres anàlegs a l’hora de
determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no
obligatoris d’atenció a les persones però de gran importància
per a la ciutadania. ATÈS que la igualtat d’oportunitats en
l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat municipal
és imprescindible, per garantir-ne la seva funció social i
que cap ciutadà en pugui quedar exclòs per motius econòmics.
ATÈS que l’adopció d’una política de taxes o preus públics
dels serveis públics municipals segons la capacitat econòmica
dels usuaris esdevé una política fonamental per a l’equitat i
la inclusió social i que permet superar les barreres d’accés
que tenen alguns ciutadans a determinats serveis i activitats
municipals.
ATÈS
que
la
tarifació
social
planteja
l’establiment de diversos preus d’un mateix servei segons el
nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies
personals i/o familiars), establint franges d’usuaris/es i un
determinat preu per a cada franja que cobreix un percentatge
variable del preu de cost de provisió del servei. ATÈS que es
fa palesa la necessitat d’incrementar i enfortir la
transparència dels sistemes de preus públics municipals,
millorant la informació sobre la suficiència econòmica dels
usuaris i la capacitat redistributiva de les polítiques
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municipals. Per tot això, l’Ajuntament de Figueres pren els
següents ACORDS:
PRIMER: Impulsar un sistema de tarifació
social sobre els preus públics municipals dels serveis,
equipaments i activitats que presta aquest Ajuntament, i que
s’ajusti per a cada persona a la seva renda individual o
familiar, constituint un criteri polític central des de la
perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en
compte criteris de renda i de situació personal i familiar.
SEGON: Crear una comissió mixta, amb representants dels
diferents grups municipals i tècnics municipals, amb els
objectius de desenvolupar una proposta de tarifació social
sobre els preus públics dels serveis, equipaments i
activitats
municipals
i
d’elaborar
un
Reglament
de
subvencions per a les persones o famílies que tinguin
dificultats econòmiques per complir amb les seves obligacions
tributàries municipals, per implementar-se durant el proper
any fiscal 2017."
Seguidament, intervé el senyor Pérez Márquez que diu que
donaran suport en aquesta moció, ja que en tots els seus
programes, tant municipals, com autonòmics i generals, hi
porten aquests punts, però que sí que els agradaria fer un
aclariment o demanar un punt i que estan conformes amb
aquesta tarifació sempre i quan l’import màxim que tenen ara
sigui el mateix perquè no sigui que per a poder fer aquesta
bonificació s'incrementin els imports a les classes mitjanes,
ja que són qui normalment acaba pagant-ho tot.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez
Dipp que diu que és evident que des de la Candidatura
d'Unitat Popular donaran suport a aquesta moció de tarifació
social; que el que sí que desitgen és que la creació
d’aquesta comissió mixta no acabi essent una comissió més
perquè les coses no avancin; que hi hauria d'haver pro
activitat tant per part del govern com de tots els grups
municipals per concretar el més aviat possible l’objecte
d’aquesta moció; que des de la Candidatura d'Unitat Popular
avui presentaven una moció que han deixat sobre la taula pel
poc marge de temps; que havia estat redactada i proposada per
alguns ciutadans de la ciutat i que venia a fer això de
concretar aquesta tarifació i de com es podria concretar pel
que fa a la piscina i els equipaments esportius; que l’han
deixat sobre la taula; que aproven aquesta més genèrica; que
és interessant, però que sí que els agradaria que aquesta
comissió ja estigui treballant per a les ordenances del
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proper curs i que es puguin fer propostes el més concretes
possible per fer possible aquesta tarifació.
Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu
que des del Partit Popular també hi donaran suport, però que
també els agradaria fer un matís com és que els reptes han de
ser intentar millorar-ho perquè hi ha vegades que això no és
així.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus
que diu que el grup d'Esquerra Republicana també hi donaran
suport; que en les ordenances que es van presentar el 2016
algunes de les seves allegacions anaven en aquest sentit
d'aplicar la tarifació social en alguns serveis i que, per
tant, serà un sí.
Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que
hi donaran suport, tal com ja van comentar al senyor Vergés;
que recolzaran aquesta moció; que es reuniran i crearan
aquesta comissió per estudiar la manera de dur a terme
aquesta tarifació, però que sí que voldrien posar dos límits;
que, en primer lloc, són els recursos humans que té
l’Ajuntament perquè tot el que es proposa suposa un
desplegament de mitjans que segons quins es podran abordar i
segons quins no i que, en segon lloc, un límit molt clar que
ve marcat per la interventora i la secretària i per la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals quant a les bonificacions que es
poden aplicar en tributs, impostos i preus públics; que de
totes maneres estan completament d’acord amb la proposta de
moció que es presenta; que s'ha de recordar que el govern ja
va acceptar una moció a famílies monoparentals, les bases de
les quals ja estan redactades i que venia a fer més o menys
això que es busca com és afavorir les famílies amb menys
recursos, en aquest cas monoparentals, que eren propietàries
de diferents immobles fins a determinat valor cadastral, fins
a determinat nivell de renta, i fins a determinats metres de
superfície.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que el que ha dit el grup de Convergència i
Unió és la posició del govern i per tant el grup socialista
en forma part; que sí que voldria dir que s'ho han d'agafar
de seguida, molt seriosament, a fer aquesta comissió; que
s'ha d'anar de pressa; que s'han de trobar solucions que els
permetin objectivar com es farà; que tots saben les mancances
dels serves socials; que necessiten trobar fórmules per
establir qui té dret a aquestes modificacions de preus sense
que els quedin els recursos humans saturats, fent, si li
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permeten, un informe de pobresa cada vegada que algú vol anar
a la piscina i que és evident que tot això s'ha de fer, però
que sobretot s'ha d'intentar objectivar i buscar algun model
comparat perquè sinó quedaran collapsats.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Vergés Moreno
que diu que creu que amb la feina que es pugui fer amb
aquesta comissió s’arribarà a bon port; que la preocupació
que té el senyor Toni Pérez entén que és una qüestió de
redistribució de la riquesa; que els serveis tenen un cost;
que es tracta precisament que cadascú pagui d’acord a la seva
capacitat; que segurament sí que pot suposar un cost afegit
per gent que té més renta disponible, però que és un cost
bastant insignificant; que creu que amb la comissió ja s'hi
arribarà; que pel que fa a la feina que hi pugui haver als
serveis socials, entén que es tracta de simplificar una
miqueta els procediments que puguin arribar a través de la
comissió; que en tot cas entén que ara per assumir les
bonificacions que s’estan donant en els diferents serveis
exigeixen cadascun d’ells un informe i que no s'anirà de cop
a tarifar socialment tots els serveis i tots els equipaments,
però entén que quan s’hagin desenvolupat gran part d’ells la
cosa serà molt més simple i molt més senzilla i es traurà un
volum de feina molt important als serveis socials.
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
Presidència que diu que cal estudiar tot això de manera
immediata, tornant de l’agost, a efectes de poder-ho aplicar
a les ordenances fiscals per a l’exercici 2017.
----Assistència social: S'aprova una moció que proposava un
municipi
amb
un
model
energètic
just,
sostenible
i
participatiu. El senyor Vergés Moreno procedeix a la lectura
de la moció següent:
"Mocióf del grup municipal de Compromís d'Esquerres per
Figueres per un municipi amb un model energètic just,
sostenible, i participatiu. En aquests moments en què es
donen situacions d'extrema pobresa i precarietat energètica
de moltes famílies; un any després que l'Estat Espanyol hagi
aprovat el reglament que instaura l'impost sobre el sol
limitant l'autoproducció d'energia solar per l'autoconsum de
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les famílies i les Pimes, en contra del model energètic que
s'està desenvolupant a tota la Unió Europea; en aquests
moments que cal apostar per empreses socials i sostenibles,
creiem que és el moment que l'Ajuntament de Figueres treballi
més decididament per assolir un model
energèticament
sostenible en tots els àmbits al seu abast. Des de Compromís
d'Esquerres per Figueres creiem que les Administracions
locals no tenen ni poden quedar al marge d'aquest canvi. Un
nou model energètic per a la nostra ciutat ha d'implicar,
sens dubte, diferents accions, tant per part del propi
consistori (edificis municipals, enllumenat públic, projectes
d'energia renovable, etc.) com de formació, promoció i
incentius adreçats als nostres ciutadans, comerciants i
empreses. L'Ajuntament de Figueres, per responsabilitat amb
la ciutadania que representa, ha de reforçar les actuacions i
els compromisos iniciats en matèria de sostenibilitat i
energia, i ha d'afrontar, com ja han fet altres municipis, el
repte de la Transició energètica cap a un model energètic més
just, sostenible i democràtic, basat en les energies
renovables i que permeti la participació de la ciutadania en
la presa de decisions. Per això, Figueres ha d'impulsar la
producció
i
el
consum
d'energies
renovables
des
de
l'administració pública, i fer-ho en collaboració amb les
cooperatives de consum i producció del territori. Per tot
això, el Grup Municipal de Compromís d'Esquerres per Figueres
- Entesa proposa al ple de l'Ajuntament de Figueres l'acord
següent: Primer - Que l'Ajuntament de Figueres, compartint
els valors per un nou model energètic just, sostenible i
participatiu, informi i faciliti als titulars dels contractes
de llum a qui l'Ajuntament facilita suport econòmic contra la
pobresa energètica la possibilitat de migrar els seus
contractes cap a cooperatives de consum i producció
d'energies renovables. Segon - Estableixi i promogui acords
de collaboració en matèria d'estalvi energètic pels
Ciutadans, comunitats de propietaris, empreses, centres
educatius, etc. Tercer - Programi un progressiu procés de
contractació del subministrament pels equipaments municipals,
escoles, habitatges socials, i enllumenat etc. procedent
d'energia 100% renovable i d'economia social, i d'estalvi i
eficiència energètica del municipi. Quart - Redacti i porti
al Ple municipal un Pla Director per abastir els equipaments
municipals de serveis d'autoconsum i producció d'autoconsum
(ampliant els projectes ja previstos de sostres amb plaques
solars, plantes de biomassa i altres), d'acord amb els plans
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de sostenibilitat existents així com el full de ruta del
projecte Imagine. Cinquè - Estudiï fórmules de participació
entre l'Ajuntament i cooperatives de consum i producció
d'energies renovables per desenvolupar projectes de producció
d'energies renovables en el nostre municipi, o de proximitat,
impulsant el canvi de model energètic del nostre país, amb
sintonia als compromisos per combatre el canvi climàtic i els
interessos dels oligopolis energètics, i en defensa dels
consumidors."
Seguidament, intervé el senyor Pérez Márquez que diu que
en aquest cas també hi donaran suport; que ho fan pel fet que
gairebé tots aquests punts també els recollien al seu
programa electoral i que no hi poden votar en contra perquè
hi estan completament d’acord.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Cruanyes
Zafra que diu que com sap el senyor Vergés aquest govern i
l’Àrea de Medi Ambient tenen ja un compromís amb les
polítiques adreçades a la sostenibilitat i a l’estalvi
energètic; que pel que fa a un model energètic just,
sostenible i participatiu i pel que fa com diu la moció
procedir a l’estudi de fórmules de participació entre
l’ajuntament i cooperatives de consum, ja avança a tots
plegats que s'han demanat quins són els consums i quin és el
cost que representa per a totes les installacions municipals
o les que paga l’Ajuntament; que es sollicitarà a la
cooperativa Som Energia que digui quin estalvis hi poden
haver pel que fa a costos econòmics i quin és l’estalvi en
sostenibilitat i en eficiència i que, per tant, votaran a
favor d’aquesta moció en la mesura que ja estan treballant en
aquest sentit.
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 dinou membres de l'Ajuntament següent:
Felip Torres, Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll,
Masquef Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig,
Galimany Granés, Barrenechea Montero, Lladó Saus, Perpinyà
Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García
Quesada, Amelló Montiu, Pérez Márquez i Vergés Moreno; i en
contra, els dos membres de l'Ajuntament següents: Olmedo
Delestal i Borrego Torres.
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----Aportacions i subvencions: S'aprova una moció que
proposava demanar al govern de la Generalitat que faci el
pagament de les justificacions de despesa per l'execució dels
diferents programes en el projecte Pla d'Intervenció Integral
del Centre Històric de Figueres. El senyor Amelló Montiu
procedeix a la lectura de la moció següent:
"MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA A REALITZAR ELS PAGAMENTS PENDENTS
DEL “PLA
D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE HISTÒRIC DE FIGUERES”. La
Generalitat de Catalunya va aprovar amb data 4 de juny de
2004 la Llei 2/2004 de millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen una atenció especial amb la creació
d’un Fons de foment del programa de barris, dotant aquests
fons dels recursos econòmics per fer front als programes
aprovats en els diferents Plans d’Intervenció Integral. En
data 7 de juliol de 2008 el Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va dictar
resolució d’atorgament dels ajuts destinats a finançar els
projectes d’intervenció integral en diferents municipis de
Catalunya, per la qual es concedia una subvenció de
4.914.165,09 € a l’Ajuntament de Figueres per al centre
històric de la ciutat, que representa el 50% de l’actuació
total, el pressupost de la qual puja 9.828.330,19 €. El Ple
municipal, en la seva sessió del dia 20 d’octubre de 2008
acceptà la subvenció atorgada i aprovà el Pla d’intervenció
integral del centre històric de Figueres. En data 19 de gener
de 2009 l’alcalde de Figueres i el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
signaven
el
conveni
de
collaboració
entre
ambdues
administracions per al desenvolupament del Pla d’intervenció
integral del centre històric de Figueres. El Ple municipal,
en la seva sessió del dia 6 de novembre de 2012, va prendre
l’acord de sollicitar al Departament de Política Territorial
i Obres Públiques una pròrroga de dos anys més (2013 i 2014)
per a l’execució del Pla d’Intervenció Integral del Centre
Històric de Figueres amb la corresponent modificació del pla
econòmic financer. En data 27 de novembre de 2012 el
Secretari d’Habitatge i Millora Urbana i President de la
Comissió de Gestió de Fons de foment del programa de barris,
Sr. Carles Sala i Roca, va resoldre concedir la pròrroga
sollicitada de dos anys més (2013 i 2014) per a l’execució
del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de
Figueres. El Ple municipal, en la seva sessió del dia 29 de
juliol de 2014, va prendre l’acord de sollicitar al
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Departament de Política Territorial i Obres Públiques la
pròrroga de quatre anys més (2015, 2016, 2017 i 2018) per a
l’execució del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric
de Figueres amb la corresponent modificació del pla econòmic
financer. En data 1 d'octubre de 2014 el Secretari
d’Habitatge i Millora Urbana i President de la Comissió de
Gestió de Fons de foment del programa de barris, Sr. Carles
Sala i Roca, va resoldre concedir la pròrroga sollicitada de
quatre anys més (2015, 2016, 2017 i 2018) per a l’execució
del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de
Figueres. Val a dir que des que es va posar en marxa el
projecte, les causes de l’endarreriment han estat múltiples,
però des de l’any 2012 la causa principal ha estat el
endarreriment en els pagaments per part de la Generalitat de
Catalunya a l’hora de fer front a les seves aportacions.
Tanmateix,
l’Ajuntament
de
Figueres
ha
continuat
desenvolupant algunes actuacions previstes en el Pla
d'Intervenció Integral Del Centre Històric De Figueres Fins
al 1er període de 2016 (30/4/2016) s’han justificat
3.7606.522,11€ que representen un 37,71% de l’import total
del projecte.
Amb dades de la primera justificació de 2016
la subvenció de la Generalitat puja 1.853.260,83€ i fins a la
data
s’han
pagat
750.511,49€
corresponents
a
les
justificacions dels anys 2009, 2010 i 2011 i que representen
un 40,50% del total. Restant pendent 1.102.749,34€ que
representen el 59,50% del total, corresponents als anys 2012,
1013, 2014, 2015 i 2016 i que es reparteixen segons les
següents quanties: 1ª període 2012....518.467,19€. 2º període
2012....236.816,80€. 1ª període 2013....200.990,97€.
2º
període 2013....42.908,78€. 1ª període 2014....29.356,60€. 2ª
període 2014....15.907,46€. 1ª període 2015....25.312,30€. 2º
període 2015....14.858,63€. 1º període 2016....18.130,61€.
Total pendent....1.102.749,34€. Compartim la
necessitat
actual i urgent d’intervenir urbanísticament i socialment al
Centre Històric de Figueres per tal de completar adequadament
el procés de regeneració urbana i social iniciat amb el Pla
d'Intervenció Integral Del Centre Històric. Si existeix la
voluntat d’executar les accions de millora en aquesta
legislatura, cal avançar de manera diligent en la concreció
de quines han de ser les actuacions concretes a realitzar.
Els problemes i necessitats dels barris de Figueres i en
aquest cas específic del Centre Històric són problemes del
conjunt de la ciutat independentment de que es disposi
d’instruments de finançament com la Llei de Barris. Per tant,
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ha de ser el govern de la ciutat el que vetlli per aquestes
necessitats i si s’escau disposi del pressupost necessari per
fer-hi front. Per tots aquests motius, el Grup Municipal de
Ciutadans proposa al ple de l’Ajuntament de Figueres
l’adopció dels següents ACORDS: 1. Demanar al Govern de la
Generalitat de Catalunya que faci el pagament de les
justificacions de despesa per l’execució dels diferents
programes en el projecte Pla d'Intervenció Integral del
Centre Històric de Figueres presentades des de 2012 fins a
l’actualitat, i que suposen un deute amb l'Ajuntament de
1.102.749,34 €. 2. Instar al govern municipal a que
incorpori, a partir de l’any 2017, en els pressupostos
d’inversió totes les quanties econòmiques necessàries per tal
de que es pugui iniciar l’any 2017 l’execució de les
actuacions
pendents
i
es
pugui
finalitzar
el
Pla
d'Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres l’any
2018. 3. Traslladar aquest acord al Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya i a la Secretaria d’Habitatge i
Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge així com a totes les entitats socials
de la ciutat, especialment a aquelles afectades pel Pla. 4.
Facultar l’Alcaldia Presidència per a l’adopció de tants
actes i gestions calguin per a l’execució d’aquest acord."
Seguidament, intervé la senyora Lladó Saus que diu que
Esquerra Republicana en aquesta moció farà una abstenció; que
estan d’acord en què la Generalitat ha de pagar a
l’Ajuntament allò que li deu, però que també són conscients i
que creu que ho és la majoria d’aquest plenari que la manca
de liquiditat de la Generalitat no només és una culpabilitat
de la Generalitat, sinó també d’un govern de l’Estat que no
acaba de fer els deures en aquest sentit i que, per tant,
faran una abstenció.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef
Creus que diu que ya han hablado en la Junta de Portavoces;
que está completamente de acuerdo con su opinión; que
estarían encantados que se les pague lo que se les debe para
poder realizar todas las inversiones que tienen pendientes;
que quiere hacer una puntualización en el mismo sentido que
hace la portavoz de Esquerra Republicana porque ya han
comentado que no les gustaba el párrafo ese del dictamen que
dice que “val a dir que des que es va posar en marxa el
projecte les causes de l’endarreriment han estat múltiples,
però des de l’any 2012 la causa principal ha estat de
l’endarreriment en els pagaments per part de la Generalitat
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de Catalunya a l’hora de fer front a les seves aportacions” i
que vol dir que estarien encantats de rebre els diners que
se’ls deuen, però que caldria preguntar si la falta de
liquiditat realment prové d’una falta de diligència de la
Generalitat o si és que al mateix temps algú deu diners a la
Generalitat.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu
que diu que a él personalmente le da igual quien le deba el
dinero mientras se lo pague; que pueden ir a buscar culpables
a un sitio o a otros, pero que en este momento el que tiene
compromiso de pago es la Generalitat, que es a quien
personalmente se tiene que reclamar; que si la Generalitat
tiene que reclamar al estado español una deuda que se la
reclame tranquilamente, pero tendrán que hacerlo desde el
Parlament i no des de aquí.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Masquef Creus que diu que así lo harán.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego
Torres que diu que votaran a favor; que vol afegir que sempre
s’aprofita per dir que la culpa la té Madrid, però que també
s'ha de mirar que, a vegades, la Generalitat disposa de
diners i que en comptes de gastar-s’ho en muntar ambaixades i
finançar algunes qüestions independentistes seria millor que
pagués el que deu.
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,
Galimany Granés, Barrenechea Montero, Olmedo Delestal i
Borrego Torres, Amelló Montiu, Pérez Márquez i Vergés Moreno;
i abstenir-se, els sis membres de l'Ajuntament següents:
Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp,
Armengol Subirós i García Quesada.
----Treball: No s'aprova una moció que instava l'Ajuntament a
declarar municipal lliure del "Tractat Transatlàntic per al
Comerç i la Inversió". El senyor Armengol Subirós procedeix a
la lectura de la moció següent:
"Moció que presenten els Grups Municipals d'Esquerra
Republicana de Catalunya, Candidatura d'Unitat Popular i
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Compromís d'Esquerres per Figueres, al Ple de l'Ajuntament de
Figueres, elaborada per la PLATAFORMA NO AL TTIP DE L'ALT
EMPORDÀ de rebuig a l’acord comercial del TTIP que s’està
negociant entre la Unió Europea i els Estats Units. «TTIP»
són les sigles en anglès de “Tractat Transatlàntic per al
Comerç i la Inversió”. L’objectiu d'aquest Tractat és aprovar
una nova regulació del comerç i les finances a ambdues bandes
de l'Atlàntic. L’acord s'està negociant amb gran secretisme
entre la UE i els EUA, tant és així que malgrat que, segons
la legislació vigent a la UE, els ajuntaments i les CCAA
tenen dret a ser informats sobre tots els temes que els poden
afectar, aquests no han tingut accés a cap mena d’informació
oficial sobre el tema. Aquest tractat mereix el nostre rebuig
ja
que
prioritza
sistemàticament
l'interès
comercial
d'empreses transnacionals al bé comú. Les filtracions que
s’han anat produint i el resultat d’acords similars signats
en els darrers anys mostren com afectaria negativament la
població del nostre país i el nostre municipi en diversos
àmbits: - Control de la contractació pública. El Tractat
busca debilitar les normes europees establertes per als
serveis públics per tal de permetre l'entrada de les
multinacionals del sector en el sistema de contractacions
publiques que, convé no oblidar-ho, suposen el 18 % del PIB.
El tractat compromet la facultat de les administracions de
promocionar l'activitat industrial, comercial, l’ocupació i
l’economia local mitjançant aquesta contractació. A més, si
s’aprova, es derogaria automàticament la directiva europea de
l’any 2014 que permet l'adjudicació de les licitacions
públiques en funció de criteris ecològics, ètics o socials.
- Privatització dels Serveis públics. La signatura del
tractat facilitaria la privatització dels serveis públics, al
temps que establiria mecanismes de bloqueig per no poder
revertir les privatitzacions. Així pretenen evitar el que
està passant a tot Europa; on grans ciutats, com Paris,
Berlín o petits municipis, han anullat les anteriors
privatitzacions de serveis públics com el servei d’aigües. Desprotecció de l’Agricultura i del consum d’aliments. El
Tractat pretén obrir sense cap control, l'entrada a la UE
dels aliments transgènics i les carns d'animals tractats amb
hormones i amb químics nocius per a la salut humana que
actualment són legals a EEUU, però no a Europa, ja que Europa
estableix com a prohibits 1400 productes químics i EEUU 12.
Al mateix temps els canvis legislatius derivats de l'Acord
podrien portar als agricultors i petits ramaders europeus a
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una competència injusta i desequilibrada per part de les
grans corporacions agroindustrials americanes, arruïnant la
petita pagesia tal i com ha passat en els països on s'han
signat acords similars. - Anullació dels drets laborals. En
aquest àmbit l’harmonització reglamentària que pretén imposar
el Tractat, passa per desmuntar el model social i de dret
laboral europeu per equiparar-lo amb el nord-americà, molt
més precari i, en alguns casos, inexistent. Els EUA tan sols
tenen ratificades dues de les vuit normes fonamentals de
l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la
llibertat sindical i el dret de negociació collectiva. Desprotecció
mediambiental.
El
Tractat
pot
limitar
regulacions mediambientals ja establertes en el nostre país,
en nom de la pretesa "harmonització" d'estàndards, és a dir,
desregular el que fins ara ha estat regulat. Està en perill
el principi de precaució europeu, concepte clau per la
política europea mediambiental, amb greus conseqüències sobre
la salut i la seguretat de les persones i el medi ambient.
Els ajuntaments i les CCAA no podran aplicar moratòries a
nivell local sobre pràctiques perilloses com el fracking o
les
prospeccions
petrolieres
ni
restringir
pràctiques
considerades perilloses com l’ús de pesticides o la plantació
de transgènics. - Privatització de la sanitat i la salut. Les
negociacions van el sentit d'obrir la contractació pública de
serveis de sanitat i salut a la inversió privada i a la
competència estrangera. Suposaria l'increment dels preus dels
medicaments i els serveis de salut i la baixada dels
estàndards de seguretat en els productes farmacèutics, que
són clarament menors als EUA. - Instauració de tribunals
privats d’arbitratge. Aquests tribunals tindrien l'encàrrec
de resoldre les controvèrsies entre les companyes inversores
i l'estat. Tribunals que no haurien de tenir en compte les
lleis pròpies del país on s'ha interposat la demanda. I que
no gaudirien de reciprocitat, doncs els estats no tindrien
dret a interposar demandes a les multinacionals. Per exemple,
una empresa turística podria demandar al govern nacional o
municipal, si es decidís implantar un impost mediambiental i
exigir una indemnització milionària esgrimint possibles
pèrdues de beneficis presents o futurs. Això limitaria la
llibertat
democràtica
per
legislar
sobre
assumptes
ambientals, de salut o financers, entre altres. Aquest tipus
de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials
similars i els resultats ha estat desastrosos: sancions
milionàries a Austràlia per la legislació antitabac; sancions
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a Canadà per una moratòria al fracking; denúncia a
l’Ajuntament d’Hamburg per denegar la llicència a una central
de carbó que incomplia els requisits mediambientals; plet
contra el govern alemany per la decisió de tancar les
centrals nuclears; sancions a Mèxic perquè un municipi va
denegar la llicència per construir un abocador de residus
perillosos a mig quilòmetre del casc urbà… Es fa evident que
quan les companyies transnacionals poden recórrer a tribunals
com aquests, els organismes de defensa del consumidor creats
per molts municipis, perden qualsevol capacitat d’influir
sobre elles. Són tribunals formats per defensors dels
interessos de les multinacionals, tal i com han denunciat
prestigiosos membres del Collegi d'Advocats de Barcelona. Anullació de la capacitat legislativa. El tractat pretén
crear un Consell de Cooperació Regulatòria. Aquest organisme
controlaria la capacitat legislativa i normativa de les
Administracions Públiques i dels Parlaments dels països
signants de l'acord.
Així, abans d'elaborar una nova
normativa o legislació, aquest organisme bilateral dels
governs dels EUA i la UE amb representants de les
multinacionals, podria analitzar prèviament els possibles
impactes d'aquesta normativa o legislació en els seus
interessos i si cal reprovar-la. Una ordenança municipal
pensada per protegir el petit comerç, per exemple, hauria de
passar per aquest filtre i per una avaluació d’impacte
comercial per poder aprovar-se, cosa que, en la pràctica, li
comportaria quedar bloquejada. Els lobbies empresarials,
podrien de fet, bloquejar la capacitat legislativa del nostre
Parlament o del nostre Ajuntament. Per tot això i en defensa
de la nostra Sobirania, la Plataforma NO al TTIP de l'Alt
Empordà proposa al Ple de Figueres a través dels grups
municipals l’adopció dels següents ACORDS: PRIMER: Instar
l'Ajuntament a declarar Figueres municipi lliure del TTIP.
SEGON: Instar l'Ajuntament a collaborar amb aquelles
iniciatives que van encaminades a aturar-lo. TERCER: Instar
el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Generalitat de
Catalunya a que facin seva la moció de rebuig. QUART:
Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, als
grups parlamentaris del Congrés i el Senat de l’Estat
espanyol, al Parlament Europeu, a la Defensora del Poble
Europea i a la Comissió Europea. CINQUÈ: Instar les
autoritats competents a desplegar un ampli debat sobre et
TTIP a tots els nivells, comptant amb les organitzacions
sindicals, professionals i amb els ciutadans i ciutadanes."
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Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Armengol Subirós
que diu que la lectura ha estat completa per tant la defensa
serà curta; que està clar i que creuen que no cal abundar-hi
molt; que la finalitat de les negociacions d’aquest acord és
facilitar a les multinacionals establir-se a tot arreu de la
Unió Europea i també dels Estats Units amb les seves
condicions i no les que sigui en aquest moment vigents a cada
país; que això és en benefici dels grans lobbies i en
perjudici, com és sempre així, de la majoria de la població;
que cal tenir en compte que l’oposició en aquest tractat no
és només europeu, sinó que hi ha àmplies capes de la població
nord-americana que també hi està en contra; que només vol
recordar que el que s’està fent aquí s’ha fet a d’altres
municipis i que només pot aturar aquest despropòsit una
mobilització important, tant a nivell individual, com
collectiu, com dels ajuntaments i altres institucions.
Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que
aprobar hoy esta moción es totalmente precipitado; que no
creen que sea el momento ni de decir que sí ni de decir que
no al TTIP; que hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay
absolutamente
ningún
tipo
de
texto
acordado,
las
negociaciones están en curso y puede que pasen todavía
muchísimos años hasta que se llegue a un acuerdo, si es que
se llega; que ese día, cuando llegue ese acuerdo, sería el
momento de oficializar las posturas de los partidos y hacer
algo al respecto; que Ciutadans está de acuerdo en que deben
definir el tipo de TTIP que se quiere; que están de acuerdo
que eso no puede ir contra la calidad de vida o contra los
niveles de bienestar actuales; que eso no puede suponer ni
mucho menos una pérdida de los derechos de los ciudadanos
europeos; que consideran que deben trabajar en un acuerdo que
genere crecimiento, empleo y oportunidades a las empresas
europeas especialmente a las Pymes porque no se debe olvidar
que las Pymes son el 99% de las empresas europeas y facilitan
dos de cada tres puestos de trabajo del sector privado
europeo; que consideran que esto es una oportunidad de abrir
el mercado europeo en igualdad de condiciones a las empresas
europeas, suprimir barreras y suprimir aranceles, y para
tener un comercio más ágil, más fácil, más barato y menos
burocrático; que consideran que tienen la oportunidad de
trabajar un TTIP inteligente que deba ser la clave para
desbloquear acceso a las empresas europeas a un mercado
americano con 300.000.000 de consumidores; que si definen el
tipo de TTIP que quieren puede ser muy beneficioso para
76

España porque son un país con grado de apertura comercial muy
alto, superior a la media, y que se beneficia de la reducción
arancelaria tanto en términos de acceso al mercado americano
como en términos de coste de las importaciones; que sectores
como
la
energía,
la
construcción,
infraestructuras,
transporte, agroalimentación, textil, servicios financieros,
jurídicos o de telecomunicaciones se verían favorecidos por
la apertura del mercado estadounidense; que tienen esa
oportunidad de trabajar un TTIP inteligente; que por eso
quieren un proceso de negociación abierto, transparente, lo
máximo posible, en el que participen las diferentes partes
interesadas y el mayor número posible de grupos de interés;
que creen que tienen que existir unas líneas rojas en el
momento de establecer esta negociación y que estas líneas
rojas son los principios fundamentales como los derechos
humanos, la protección de los consumidores, la seguridad
alimentaria, los derechos laborales y la protección del
medioambiente; que estos derechos bajo ningún concepto pueden
verse perjudicados por este acuerdo; que los servicios
públicos como la sanidad, educación o suministro de agua no
tienen cabida en el acuerdo comercial; que el acuerdo deberá
fomentar y promover el comercio, el desarrollo de bienes y
servicios verdes innovadores y sostenibles; que el TTIP debe
contribuir a la consecución de los acuerdos de París sobre el
cambio climático y que, por último, la separación entre el
arbitraje nacional y el sistema judicial nacional debe ser
clara, sin cabida para acuerdos de conveniencia o duplicidad
de procedimientos; que en ningún caso deben ponerse en
peligro los procedimientos judiciales nacionales y europeos;
que también se debe garantizar el derecho y la libertad de
los gobiernos para legislar el interés público; que desde
Ciudadanos consideran que estas son sus líneas rojas para la
negociación y las que se deberían establecer en el acuerdo y
que estas son las líneas que deben respetarse, pero que
avanzar un sí o un no hoy aquí consideran que es precipitado;
que están en unas negociaciones y deben trabajar por un TTIP
inteligente; que leyendo la moción consideran que los
acuerdos son contradictorios porque primeros se sitúan
diciendo que no quieren el TTIP y que se debe parar, pero en
el último punto del acuerdo dice que se debe abrir un debate
amplio; que pregunta que si ya han tomado esa postura sobre
qué se va a debatir y que por lo tanto creen que los acuerdos
son contradictorios porque se están precipitando en tomar una
serie de decisiones que en este momento no son convenientes.
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A continuació, fa ús de la paraula la senyora Perpinyà
Fortunet que diu que el grup d’Esquerra donarà total suport
en aquesta moció tal com han parlat abans; que a diferència
de Ciutadans el grup d'Esquerra estan massa farts que els
imposin lleis i tractats; que ho imposin sense conèixer la
idiosincràsia local i personal; que volen ser una ciutat
lliure de TTIP i volen decidir poder-hi participar i que
abans que els arribi la llei volen poder dir la seva.
Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu
que té un comentari per escrit, però que el grup popular és
bastant coherent i no el llegirà; que aquest tractat és una
oportunitat per les pimes catalanes, és una oportunitat per
la creació de treball i és una oportunitat per sectors que
ara actualment tenen dificultats per entrar al mercat americà
com podria ser les càrniques i que puguin entrar a aquests
llocs; que és una oportunitat de creació de llocs de treball;
que és una oportunitat de deixar l’atur; que hi ha
preocupacions que s’han demostrat i que així s’ha dit des de
la unió europea; que el grup del partit popular europeu ha
deixat molt clar que el tema de la salut i tot el tema de la
legislació sobre qüestions de salut pública estan per sobre
de tot això; que mai es posarà en perill la qüestió de la
salut; que al primer punt es diu que s’insta a l’Ajuntament
de Figueres a declarar-ho municipi lliure; que creu que això
deu ser un brindis al sol perquè si això s’aprova a nivell
d’estat no pot ser que la ciutat de Figueres digui, per
exemple, a una empresa de fusteria que no pot importar mobles
a Estats Unitat i que s'hauria de quedar sense treball i que
creu que això és un brindis al sol que no té ni solta ni
volta.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que el Partit Socialista hi ha estat donanthi voltes; que ha fet alguna consulta des de la Junta de
Portaveus fins ara; que volen ser coherents amb el que van
fer al Consell Comarcal; que ha llegit tot l’argumentari que
s’ha preparat, però que la qüestió és que encara no està
aprovat aquest tractat; que és veritat que hi ha una manca de
transparència i que aquesta és una realitat important, però
que no deixa de ser tant important que aquest tractat ha de
ser ratificat per cadascun dels parlaments dels diferents
estats membres de la Unió Europea; que es va produir una
negociació amb una esmena transaccional entre el Partit
Socialista obrer Español i el Partit popular al Congrés dels
Diputats pel qual es comprometien a diverses coses; que no se
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sap si el que està escrit a la moció acaba essent; que
l'esmena deia que “el tractat ha de servir per generar
ocupació”; que aquestes coses són grandiloqüents, però que
sobretot acaba l’esmena transaccionada que “cap d’aquestes
disposicions o totes han d’anar amb reforç de les normes de
l’organització internacional del treballador” al qual l'estat
espanyol hi està adherit i tota legislació social o laboral
s’hi adiu i que, per tant, no podrien ratificar mai aquest
tractat si vulneressin la normativa que empara tots els
treballadors i treballadores d’aquest país; que també és molt
important incloure la regulació dels serveis financers; que
està completament segur que és una qüestió importantíssima,
ja que, fins i tot si des de la Unió Europea no aconsegueixen
normativitzar-ho tot a partir d’aquest tractat es trobaran
amb coses com les que estan passant a Irlanda amb tipus
impositius
diferents;
que
els
preocupa
molt
que
no
s’implantin mecanismes de resolució de controvèrsies entre
els inversors i la Unió i els seus estats membres; que hi
pugui haver alguna disposició que tregui de la jurisdicció
pública que porti arbitratges i que passin coses com aquesta
que s'acaba d’explicar d’Austràlia que no dubta que sigui
certa, però que el grup socialista de moment votarà que no en
aquesta moció perquè des del seu partit, a través del seu
eurodiputat, es va fer una consulta que s'ha respost que no
es ratificarà mai un tractat que pugui contenir aquestes
disposicions explicades aquí, però que, a més a més, s’hauran
de ratificar pels diferents parlaments nacionals.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll
que diu que després d'haver sentit el company Pere Casellas,
en nom del Partit Socialista, i havent escoltat el que li ha
dit el seu eurodiputat encara tenen molta més tranquillitat
en aquest sentit; que en aquests moments no té ni idea sobre
què sortirà de resultat final en aquest tractat, però que el
que sí que sap és que la Unió Europea, els seus funcionaris,
la seva gent, ha aconseguit i ha legislat grans avenços que
són els que precisament ara estan parlant de defensar com són
en
regulacions
de
contractació
pública,
agricultura,
alimentació, drets laborals, medi ambient i tots els altres;
que aquesta Unió Europeu a la que avui volen fer un vot en
contra és la que ha de ser capaç de discutir i negociar un
bon tractat que beneficiï, respectant tots aquests punts que
s'han mencionat i que específicament estan exclosos de la
seva capacitat negociadora; que la matèria de protecció al
consumidor i les normes europees de seguretat alimentària i
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ambientals segueixen estant al marge de la negociació; que no
es pot parlar que hi hagi obscurantisme, ja que encara no es
té clar perquè, sobretot, s'ha de tenir en compte que això
s'ha de negociar i s'ha d'aprovar per tots i cadascun dels
parlaments nacionals dels estats membres de la Unió Europea;
que el que hi ha és un procés de negociació en aquests
moments que fructificarà amb una proposta o no al tractat;
que aquesta proposta del tractat es debatrà i es veurà a tots
i cadascun dels països que formen part de la Unió Europea i
que després tindran la oportunitat de definir-se contra o a
favor d’aquest tractat; que fins llavors estan parlant d’una
entelèquia que és quelcom que no existeix i que, per tant, no
poden i no volen votar, sobretot pel que representa d’anar
contra aquest europeisme declarat que està en el seu ADN; que
estan convençuts que es fa una bona feina; que es continuarà
fent una bona feina; que es farà una bona feina negociant o
no aquest tractat i que, per tant, votaran en contra
d’aquesta proposta de deixar-los fora de quelcom que no
existeix encara.
Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu
que, en primer lloc, voldria contextualitzar el tractat; que
per arribar a nivells del 2008 entén que necessiten un
tractat que ajudi a crear riquesa i ocupació i que en aquest
un dels pilars bàsics són les exportacions; que, en segon
lloc, no poden ser aliens al fenomen de la globalització i
que, per tant, quant a globalització es necessiten unes
regles que regulin la partida;
que, en tercer lloc,
necessiten unes regles o algun acord que harmonitzi les
normes per fer més fàcils les relacions i que, en quart lloc
i òbviament, necessiten que, amb els mercats amb els quals es
volen relacionar els impostos aranzelaris siguin quant més
baixos millor; que ells volen entrar en el debat perquè no
són insensibles en aquests temes, però que en primer lloc
voldria dir que una resolució d’aquest tipus en principi pot
ser una mica innòcua en quant als tractats interns de
l’ordenament jurídic del propi país; que el sentit del seu
vot serà una abstenció bàsicament perquè, com han dit els
altres companys, encara no es coneix ni és públic el text
dels tractat i que entenen que rebutjar de pla el tractat de
lliure comerç seria excessiu; que, com ha dit el senyor
Amelló, sí que és veritat que quan s’imaginen el tractat que
volen és un tractat en què les normes de protecció de
seguretat alimentària i totes les normes relacionades amb
l’estat del benestar haurien de quedar al marge de la
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negociació; que també entenen que hauria de ser un tractat
on, com ha dit el senyor Borrego, hi hagués un capítol
específic per les Pimes perquè són el motor de l’economia;
que a més les grans multinacionals que operen a nivell
mundial a banda i banda de l’Atlàntic, com que tenen filials
o establiments permanents no tenen els problemes que sí que
tenen els altres; que, finalment, com ha dit el senyor Toro,
que hi hagi reciprocitat quant a la contractació pública per
quan les empreses americanes solen tenir el mercat europeu en
relació a la contractació dels serveis públics molt més ampli
que no els d'aquí; que també estan d'acord amb el que ha dit
el senyor Casellas sobre que s’articuli un mecanisme
d’arbitratge que en l’actual projecte de tractat no hi és i
que, tot i això, mantenen que el seu sentit del vot serà
l’abstenció perquè no hi ha un text tangible i final sobre el
qual poder discutir.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Armengol Subirós que diu que sempre hi ha sorpreses i que
s’han d’acceptar; que està convençut que si demanés
personalment l’opinió de cadascun, sense la pressió de les
respectives posicions dels partits, no tindrien cap dubte a
recolzar clarament sense cap mena de matís la moció que s’ha
presentat en nom de la plataforma No al TTIP de l’Alt
Empordà; que el senyor Casellas ha dit que el que està escrit
a la moció no està clar que acabi essent una realitat, però
que el que està clar és que els que volen implantat aquest
despropòsit total és que es pensaran que tothom hi està
d'acord si no hi ha una oposició en el que se sap i es coneix
sobre l’abast d’aquest tractat i si no hi ha una oposició
popular i un moviment ampli; que és ben legítim que tots s’hi
oposin tant a nivell individual, que s’ha de fer, com a
nivell collectiu o institucional; que no es tracta de
reclamar la globalització per posar-hi unes regles, sinó que
la globalització és l'anullació i la destrucció sistemàtica
de les regles; que està ben demostrat quan es volen imposar
uns tribunals al marge de les sobiranies nacionals; que aquí
el que hi ha són les multinacionals que d’una manera brutal
estan imposant la seva voluntat; que pensen que són cinc o
sis-centes les multinacionals que estan darrera de tot això i
que a més n'hi ha d'altres de segon nivell, però que
conjuntament expliquen l’existència d’uns 5.000 lobbies amb
despatx obert que es dediquen sistemàticament a pressionar
als grups parlamentaris; que no tenen 5.000 lobbies a
Brusselles oposant-se a les intencions dels favorables al
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TTIP; que si segueix la via en què està posat, el TTIP
significarà la precarització global definitiva, sense lleis
laborals, de salut, dels sectors públics o agricultura
sostenible, fins i tot, la seguretat jurídica perquè la
seguretat jurídica de temes absolutament prioritaris quedarà
en
mans
de
tribunals
elegits
democràticament
que
representaran, bàsicament, les multinacionals; que no sap si
fan falta més arguments; que és trist veure partits
d’esquerres que dubten; que és humà i s’entristeix quan veu
això; que entén més la posició de Ciutadans; que una posició
dilatòria es correspon amb la seva opinió clarament favorable
al TTIP, però que no es manifesta en aquest ple per prudència
o el que sigui; que tant el Partit Popular com Ciutadans han
manifestat reiteradament que són favorables en aquest tipus
d’instruments; que són partits de dreta sobradament coneguts,
però que li dol una mica que aquestes posicions dilatòries
siguin acceptades per partits d’esquerres i que si finalment
aquesta moció no surt aprovada la ciutat de Figueres haurà
perdut una ocasió per demostrar el que és.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu
que diu que a nivel personal y de corazón también hubiese
dicho que no a esta moción por el mismo motivo porque no hay
acuerdo ni nada sólido; que tomar una decisión previa no le
apetece; que eso a nivel personal; que no sabe si el señor
Armengol ha entendido su argumentación; que simplemente ha
dicho que cuando estén las cartas sobre la mesa podrán tomar
una decisión; que eso no significa ni ser favorable ni ser
contrario; que el señor Armengol sí que tiene una posición
ideológica totalmente contraria; que es legítimo y les parece
bien, pero que no tiene que poner esa misma posición en
sentido contrario en los demás porque les están expresando
simplemente prudencia y que cuando hayan acuerdos encima de
la mesa y cuando se sepa exactamente qué hay tomarán
decisiones, pero que no ahora.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Casellas Borrell que diu que cap de les maneres voldria que
el senyor Armengol s’entristeixi perquè se sent molt còmode
treballant en moltes coses que estan fent junts; que si tot
el llistat que ha llegit és realment així és obvi que haurien
de votat que no o que sí en aquest cas, però que la realitat
diu que hi ha esmena acordada el Congrés dels Diputats; que
l’Estat no ratificarà aquest tractat si no es produeixen tots
els supòsits que ni ha llegit perquè hi ha passat per sobre
de puntetes; que està segur que serà molt més propera la
82

versió que li ha explicat; que creu que en aquest moment és
prematur prendre una decisió perquè s'ha de tenir en compte
que és un partit d'esquerres, però que és un partit que
realment creu en el lliure mercat i que vol que en una
situació de crisis les empreses espanyoles, catalanes o
empordaneses tinguin capacitat o més facilitat per poder
exportar els seus productes als Estats Units i que si les
coses fossin així com diu el senyor Armengol segur que seran
els primers a canviar el criteri, però que, de moment, tot
els fa pensar que no serà com el que s'ha llegit.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol
Subirós que diu que, per acabar, els vols assegurar que els
5.000 lobbies de Brusselles no el fan polítiques dilatòries,
sinó que van al gra, que prendran decisions i que quan
estiguin escrites i aprovades llavors diran que no hi estan
d’acord.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Perpinyà
Fortunet que diu que l'eurodiputat representant d’Esquerra
Republicana a Europa forma part d'una comissió en la qual es
defensen els drets, els afers constitucionals i les
llibertats a l'Eurocambra; que cada vegada que parla sobre
aquest tractat sempre demostra i continua reflectint el temor
a que els drets socials de l’Europa de les persones no es
vegin sotmesos i absorbits per a aquests interessos
comercials i que, per tant, informacions d’Europa també en
tenen d’altres partits.
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 no aprovar-la en
votar-hi a favor els set membres de l'Ajuntament següents:
Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp,
Armengol Subirós, García Quesada i Vergés Moreno; en contra,
els nou membres de l'Ajuntament següents: Casellas Borrell,
Toro Coll, Martínez Puig, Galimany Granés, Barrenechea
Montero, Olmedo Delestal, Borrego Torres,
Amelló Montiu i
Pérez
Márquez;
i
abstenir-se,
els
cinc
membres
de
l'Ajuntament següents: Felip Torres, Cruanyes Zafra, Masquef
Creus, Pujol Matas i Felip Gayolà.
----Protocol: S'acorda posar-se al costat i donar suport al
Parlament de Catalunya i a l'aprovació de les conclusions de
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la comissió d'Estudi del Procés Constituent. La senyora LLadó
Saus procedeix a la lectura de la moció següent:
"El ple del Parlament de Catalunya del 27 de juliol del
2016 va aprovar les conclusions de la Comissió d’Estudi del
Procés Constituent. En aquestes conclusions s’hi indica que
“cal
vetllar
perquè
el
marc
metodològic
del
procés
constituent sigui consensuat, públic, transparent i compartit
amb tota la societat i amb les institucions que l’avalen. El
procés constituent ha de tenir la capacitat d’encabir totes
les sensibilitats ideològiques i socials des del primer
moment, també a l’hora de fixar-ne els indicadors, el
calendari, i totes les altres qüestions que afectin el mètode
emprat per fer avançar el procés”. Segons el text aprovat,
“la primera fase del procés constituent és el procés
participatiu previ que actuarà com a fòrum social constituent
on es debatran i formularan un conjunt de preguntes sobre
continguts concrets de la futura constitució, que hauran de
ser resoltes per la ciutadania mitjançant un procés de
participació ciutadana (...) El poble de Catalunya té la
legitimitat per començar un procés constituent propi,
democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i
vinculant, amb el reconeixement, el suport i l’aval de les
institucions catalanes”. El passat divendres 29 de juliol el
Govern en funcions de l’Estat espanyol va acordar traslladar
al Tribunal Constitucional l’acord del Parlament de Catalunya
perquè estudiés si hi havia motiu de delicte. Des de
l’Ajuntament de Figueres es creu fermament, i així s’ha
demostrat en diverses ocasions recents en l’àmbit municipal,
en la participació ciutadana com a eina bàsica per a la
legitimitat a l’hora de prendre decisions polítiques. En la
societat que volem, el foment de la participació és clau per
a una millora de la salut democràtica del país i de les seves
institucions.
En aquest sentit, el ple d l’Ajuntament de
Figueres acorda: 1. Posar-se al costat i donar suport al
Parlament de Catalunya i a l’aprovació de les conclusions de
la comissió d’Estudi del Procés Constituent. 2. Fomentar la
participació ciutadana en el procés constituent per a
l’elaboració de la futura constitució catalana sota les
directrius
del
mateix
Parlament.
3.
Condemnar
la
judicialització del debat polític i per tant donar suport a
la Presidenta del Parlament Molt Honorable Senyora Carme
Forcadell i a la resta de membres de la mesa del Parlament
que hi van votar a favor.
4. Adherir-nos a la petició de
l’AMI-ANC i Òmnium cultural on s’insta al govern espanyol a
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pactar una data i una pregunta per concretar l’exercici del
dret a decidir que tenen tots els ciutadans amb la celebració
d’un referèndum sobre la independència."
Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que
des de Compromís d’Esquerres per Figueres faran una abstenció
perquè, tot i que estan d’acord amb els tres darrers punts de
la moció, creuen que el primer no va en línia amb el que
pensen; que és en la mateixa línia que va passar al Parlament
a l’hora de votar les conclusions de la Comissió del Procés
Constituent perquè creien que ja s’havia decidit des de bon
principi quin havia de ser el final i quines les conclusions
del Procés Constituent que s’estava debatent; que no
s'allargarà més; que no està d'acord amb aquest punt i que
s'abstindrà.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Pérez
Márquez que diu que Ciutadans no estan d’acord ni amb el
primer, ni amb el segon, ni amb el tercer, ni amb el quart;
que quan un govern ignora la legalitat vigent i vol
aprofitar-se de la seva majoria parlamentària, que no de vot,
per traslladar la responsabilitat de les seves actuacions a
les institucions on hi ha representació de la resta de forces
no obté el vistiplau de ningú, ja que l’únic objectiu
d’aquestes propostes és eludir l’acció judicial i repartir la
responsabilitat entre quants més millor; que ha dit això pel
que fa referència al punt primer; que, quant al punt dos, la
participació ciutadana ja va donar el seu parer a les últimes
eleccions autonòmiques i que si s’agafen els resultats no cal
que preparin cap constitució ja que la majoria de votants no
són partidaris del procés independentista; que el punt tercer
tracta de condemnar la judicialització del debat polític i
per tant donar suport a la Presidenta del Parlament Molt
Honorable Senyora Carme Forcadell i a la resta de membres de
la Mesa del Parlament que hi van votar a favor i que, quant
aquest punt, pot dir que sempre és preferible una solució
política, però que el no es pot fer és tirar pel dret i
espera que no tingui conseqüències; que, de totes formes, és
curiós l’ús que fan tant del Tribunal Constitucional com de
la Constitució espanyola; que si les resolucions dels
articles són en benefici dels seus interessos els acaten i
són benvinguts; que porten les seves demandes per tal
d’aconseguir justícia, però que, en canvi, quan el resultat
és contrari als seus interessos estan judicialitzant la
política i que, quan els partits independentistes, l’AMI i
Òmnium aconsegueixin la suficient representació al govern de
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l’estat com per constituir una majoria que demani la
celebració d’un referèndum sobre la independència, no han de
patir perquè la tindran.
Seguidament, intervé el senyor García Quesada que diu
que des de la Candidatura d'Unitat Popular donaran suport i
iniciativa i que no vacillaran en fer tots els passos
necessaris per proclamar la república catalana tan aviat com
sigui possible.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll
que diu que tot això ja s'ha debatut; que ja en van parlar el
9N; que farà referència als mateixos arguments que en aquell
moment eren vàlids i que ho continuen essent-ho en aquest
moment; que ha de repetir que coincideixen amb el desig que
tots volen anar a la plena sobirania d'aquest país i que la
plena sobirania l'identifiquen amb la independència amb pont,
és a dir, que no volen arribar a un lloc en el que no estigui
vestit el dia després, el pont que els ha de portar més enllà
de la pura declaració de la independència; que van cap el
mateix lloc, però que no coincideixen amb les maneres les
formes i els mètodes. Seguidament, el senyor Toro Coll
procedeix a la lectura de la intervenció següent: "El ple del
Parlament de Catalunya va aprovar les conclusions de la
Comissió d’Estudi del Procés Constituent en la sessió del dia
27 de juliol de 2016, concretament va aprovar la resolució
263/XI, amb l´informe i conclusions de la Comissió d´Estudis
del Procés Constituent, que és continuació d’allò acordat en
la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya de 9 Novembre
2015, que contempla en el segon punt, l’inici del procés de
creació d’un estat català independent en forma de república i
en aquest sentit que s’iniciï la declaració unilateral
d’Independència de Catalunya. Unió Democràtica de Catalunya
manifesta el seu vot en contra a les mocions presentades en
els Plens Municipals, dels Consells Comarcals o Diputacions
en el que és recolza la Resolució 1/XI i la resolució 263/XI,
del Parlament de Catalunya, d'acord amb els següents
arguments: Les resolucions del Parlament de Catalunya
contemplen l’inici del procés de creació d’un estat català
independent en forma de república i en aquest sentit això
significa acceptar que s’iniciï la declaració unilateral
d’Independència de Catalunya, que contradiu el full de ruta
d’Unió Democràtica de Catalunya assumit després de la
consulta interna del 14J. Unió aposta pel diàleg entre el
Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat, per tal de dur a
terme un referèndum pactat amb l’Estat Espanyol, per decidir
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de forma democràtica i legítima als ulls de tothom, quin és
el futur polític que desitgen tots els Catalans. Aquestes
resolucions afirmen comptar amb una majoria de vots i
d’escons, però és obvi que no compta amb una majoria absoluta
dels vots dels electors del 27 de setembre. Aquest fet
contradiu un dels principis que varem marcar en el nostre
full de ruta. La nostra proposta passa perquè les decisions
es prenguin de forma netament democràtica, fent que cadascuna
d’elles gaudeixi de la majoria de vots de la ciutadania. Unió
és un partit inequívocament europeista i sempre ha defensat
que no farà res que pugui deixar a Catalunya al marge de la
Unió Europea, pel qual es descarta qualsevol escenari que
pugui situar Catalunya fora de la Unió Europea, quelcom que
és contrari a aquestes resolucions del Parlament de
Catalunya. Les resolucions del Parlament de Catalunya
contradiuen l'aposta d'Unió de garantir en tot moment la
seguretat jurídica, sense dur a terme una declaració
unilateral d’independència i un procés constituent al marge
de la legalitat. Les resolucions aboquen a tots els Catalans
a la desobediència de la legalitat vigent, afirmant que el
Parlament no es supeditarà a les decisions de les
institucions de l’Estat Espanyol i en particular del Tribunal
Constitucional, atemptant així contra els principis legals i
democràtics que conformen el nostre Estat de dret i l’Estat
del benestar que des de Convergència i Unió (CiU) hem ajudat
a construir. En definitiva, contra les regles del joc que
legítimament i democràticament ens hem donat entre tots.
Finalment, les resolucions pretenen iniciar la tramitació de
les lleis de procés constituent, de seguretat social i
d’hisenda pública, quelcom que suposa deixar a tots els
ciutadans en mig d’una forta inseguretat jurídica que va en
contra del que defensa Unió Democràtica de Catalunya. És per
totes aquestes raons que considerem que la resolució 1/XI i
la resolució 263/XI del Parlament de Catalunya contradiuen
tots i cadascun dels punts que defensa Unió Democràtica de
Catalunya del nostre full de ruta per un procés des del
catalanisme integrador i d’acord amb els següents criteris:
Sobirania: "Sense renunciar ni posar límits a l'aspiració de
plena sobirania per a Catalunya". I Plena Sobirania és igual
a independència amb ponts construïts, no com es pretén amb
aquestes resolucions, avançar i voler travessar sense ponts.
Diàleg: "Gestionant el procés des del diàleg entre el govern
de Catalunya i el de l'Estat. Un diàleg sense renúncies
prèvies i amb voluntat de persistència, com a millor garantia
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de guanyar complicitats al si de la Unió Europea". Seguretat
jurídica: "Garantint en tot moment la seguretat jurídica,
excloent una eventual declaració unilateral d'independència
com l'obertura d'un procés constituent al marge de la
legalitat". Europa: "Descartant qualsevol escenari que pugui
situar Catalunya fora de la Unió Europea". Cohesió:
"Vetllant, en tot moment, per la cohesió social i territorial
de la nostra nació". Per totes aquestes raons, no podem ni
abstenir-nos, ni menys encara votar-hi a favor, sinó que Unió
ha de votar en contra de les mocions de suport a la la
Resolució 1/XI i la resolució 263/XI del Parlament de
Catalunya, aprovades en sessions del dia 9 de novembre de
2015 i 27 de juliol 2016." Prossegueix amb l'ús de la paraula
el senyor Toro Coll que diu que avança que també votaran en
contra a una altra moció que es presentarà perquè tampoc
coincideixen amb els mètodes ni al camí que s'arriba al que
s'arriba aquella altra moció.
Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu
que inicialment el grup socialista havia pensat en ni votar
que és el que va passar al Parlament de Catalunya perquè si
no recorda malament els diputats del Parlament es van quedar
allà, però no van ni votar, però que votaran i prendran
posició a cadascuna de les mocions; que la defensa que han
preparat de la seva posició té a veure amb totes dues, amb
aquesta i amb la que presenta Ciutadans després; que aquesta
moció no la comparteixen fins el punt quatre perquè el quatre
podrien arribar a compartir-lo; que estan per una qüestió
federal; que avui veient totes aquestes mocions presentades
per partits municipals al voltant d’aquesta resolució del
Parlament i la resposta del Tribunal Constitucional demostra
més que mai allò que deia que és que s’ha d’anar a una
solució federal i una solució política, ja que la legal
tampoc acaba de ser bona del tot perquè aquest incident
d’execució va ser previst en una preforma ad hoc pel govern
del Partit Popular fent seves un cop més les institucions de
l’estat; que ho va fer tan seva que fins i tot hi va posar
que el govern en funcions podria instar aquest incident
d’execució; que des de fa temps que s'ha endegat una situació
que sembla que no tingui volta enrere; que han entrat en un
camí que això ja és el processisme; que el camí cap a la
independència simplement sembla el camí cap al manteniment
del poder a Catalunya amb una afirmació un dia rere l’altre
que hi ha una majoria social a favor, però que són dos
milions; que no que són més de dos milions; que tenen 72
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diputats, però que són dos milions i que dos milions no és la
majoria d’aquest país; que vol dir que només faltaria que no
se'n pogués parlar en el Parlament de Catalunya, però que el
Parlament de Catalunya és sobirà si es troba dins un marc
legal; que en el moment que surtin del marc legal, el
Parlament de Catalunya és una altra cosa, però no és un
parlament, però que també ha de dir que tampoc aproven el
continu menysteniment a les institucions catalanes, els atacs
a la llengua o altres qüestions que vénen també de l’estat
com al voltant del que és la politització del Tribunal
Constitucional perquè, finalment, si volen jugar de veritat,
si volen fer política hi ha mecanismes suficients a la
Constitució perquè el govern que hi hagi, amb la majoria
parlamentària al Senat, prengui les decisions que consideri
pertinents al voltant d’una determinada, per alguns comunitat
autònoma, per ell, nació tal com s’expressa al preàmbul de
l’Estatut de Catalunya un cop va ser dictaminat pel Tribunal
Constitucional; que se li fa difícil que no hi hagi una
solució política com la que han reclamat moltes vegades i com
la que segueixen reclamant en aquest moment, ja que si no
malament aniran perquè a cada ple continuaran presentant
mocions d’una banda, d’una altra i les coses seguiran sense
fer-se; que ja acaba perquè realment és sempre el mateix, és
el processisme; que pregunta que com es pot proclamar la
independència si la mateixa llei catalana, que és l’Estatut,
que l’han votat ells mateixos, demana dos terços per poder-ho
reformar; que convé política, convé més treball i convé ser
capaços que diferents institucions es posin d’acord; que per
als socialistes el final del camí i la solució és l’estat
federal; que per això sempre s'han posicionat a favor de la
llei; que en aquest cas l’aplicació de la normativa que l'han
donat tots democràticament perquè no s'ha d'oblidar que
potser fa 30 o 40 anys, però que va ser democràticament i que
votaran que no en aquesta moció.
---- Durant la intervenció del senyor Casellas Borrell, a les
vint-i-dues hores i quaranta minuts, prèviament autoritzada
per la Presidència, s'absenta de la sessió la senyora Sànchez
Dipp, que es reincorpora, a les vint-i-dues hores i quarantatres minuts, durant la mateixa intervenció.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la
urgència de la moció abans transcrita.
89

Seguidament, se sotmet a votació la moció abans
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d'aprovar-la en
votar-hi a favor els onze membres de l'Ajuntament següents:
Felip Torres, Cruanyes Zafra, Masquef Creus, Pujol Matas,
Felip Gayolà, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas,
Sànchez Dipp, Armengol Subirós i García Quesada; en contra,
els nou membres de l'Ajuntament següents: Casellas Borrell,
Toro Coll, Martínez Puig, Galimany Granés, Barrenechea
Montero, Olmedo Delestal, Borrego Torres,
Amelló Montiu i
Pérez Márquez; i abstenir-se el senyor Vergés Moreno.
----Protocol: No s'aprova una moció que proposava rebutjar la
resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a
l'informe i conclusions de la comissió d'estudi del Procés
Constituent. El senyor Pérez Márquez que procedeix a la
lectura de la moció següent:
"MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ 263/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA RELATIVA A L´INFORME I CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ
D´ESTUDIS DEL PROCÉS CONSTITUENT. Atès que el Ple del
Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juliol de
2016, va aprovar la següent resolució 263/XI, amb l´informe i
conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés Constituent.
Atès que la resolució 263/XI, és conseqüència de la resolució
anterior 1/XI, aprovada en la sessió del dia 9 de novembre de
2015, sobre l´inici del procés polític a Catalunya, com a
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de
2015 i de la resolució 5/XI, aprovada en la sessió del dia 20
de
gener
de
2016,
sobre
la
creació
de
comissions
parlamentàries. Atès que el Ple del tribunal Constitucional,
va emetre en data 2 de desembre de 2015 la STC 259/2015, per
la qual es declara la inconstitucionalitat i nullitat de la
resolució del Parlament de Catalunya 1/XI, sobre l´inici del
procés polític a Catalunya, com a conseqüència dels resultats
electorals del 27 de setembre de 2015. Atès que la resolució
1/XI, com el seu annex, vulneren els articles 1.1,1.2, 2, 9.1
i 168 de la Constitució Espanyola, així com, els articles 1 i
2.4 de l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, i suposen un
reconeixement a favor del Parlament de Catalunya i del Govern
de Catalunya, d´atribucions superiors a les que deriven de
l´autonomia recollida per la Constitució. Atès que la
resolució 5/XI, té la consideració d´incident d´execució i
infracció de la STC 259/2015, mencionada anteriorment, amb
data 2 de desembre de 2015, tal i com va estimar el Ple del
Tribunal Constitucional, el dia19 de juliol de 2016, per
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unanimitat.
Atès
que
aquestes
resolucions,
pretenen
fonamentar-se en un principi de legitimitat democràtica del
Parlament de Catalunya, que està en absoluta contradicció amb
la Constitució Espanyola i amb l´Estatut d´Autonomia de
Catalunya, de forma que contradiuen els pilars de l´Estat de
Dret, basats en el respecte a la Llei i el Dret i la pròpia
legitimitat democràtica del Parlament de Catalunya, que la
Constitució reconeix i empara. Atès que la composició actual
del Parlament de Catalunya i la seva representació política,
sorgida del resultat de les eleccions autonòmiques celebrades
el passat 27 de setembre de 2015, és fragmentada i diversa,
de la mateixa manera que la societat catalana actual. Atès
que aquest procés polític a Catalunya, que es vol culminar
amb l´obertura d´un procés constituent a Catalunya destinat
a la creació d´una eventual constitució catalana i d´un estat
català independent, no compta ni amb majoria política, ni amb
majoria social, ni amb el reconeixement de l´ordenament
jurídic vigent en l´actualitat. Atès que als representants
públics del Parlament de Catalunya, President de la
Generalitat, Consellers, Presidenta del Parlament i els
mateixos diputats, no se´ls exigeix una adhesió ideològica a
la Constitució, però sí, el compromís de realitzar les seves
funcions d´acord amb ella. Atès que en la sessió del Ple del
Parlament de Catalunya, del dia 27 de juliol, la Presidenta
del Parlament i els Grups Parlamentaris de Junts Pel Sí i les
CUP, no van realitzar les seves funcions d´acord amb el que
marca la Constitució, tampoc van acatar les consideracions i
sentències del Tribunal Constitucional, i finalment van
incloure a l´ordre del dia de la sessió, l´informe i les
conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés Constituent,
la qual va ser votada i aprovada amb els vots d´aquests dos
Grups Parlamentaris. Per tots aquests motius, el grup
municipal de Ciutadans (C´s) proposa al ple de l’ajuntament
de Figueres l’adopció dels següents acords: 1. Manifestar el
ple rebuig de l’ajuntament de Figueres a la resolució 263/XI
del Parlament de Catalunya i de qualsevol iniciativa illegal
per part de les institucions catalanes i dels seus
representants i càrrecs públics. 2. Trametre aquest acord a
la Presidenta i als Grups del Parlament de Catalunya i al
President de la Generalitat de Catalunya." Prossegueix amb la
paraula el senyor Pérez Márquez que diu que vol aclarir, per
al senyor Casellas, que Ciutadans és la primera vegada que
presenta aquest tipus de moció.
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---- Durant la intervenció del senyor Pérez Márquez, a les
vint-i-dues
hores
i
quaranta-cinc
minuts,
prèviament
autoritzat per la Presidència, s'absenta de la sessió el
senyor Cruanyes Zafra, que es reincorpora, a les vint-i-dues
hores i quaranta-set minuts, durant la mateixa intervenció.
Seguidament, intervé el senyor García Quesada que diu
que des de la Candidatura d'Unitat Popular es feliciten que
Ciutadans presenti a discutir les conclusions de la Comissió
d’Estudis del Procés Constituent i que no marxin; que els
agrada la discrepància ideològica i els agrada poder-ho
discutir pacíficament i democràticament; que potser al senyor
Casellas cansa tot aquest processisme, però que a la
Candidatura d'Unitat Popular no els cansa que això es
discuteixi; que estan complint la Constitució espanyola de
l'any 1978; que no els fa por; que és una Constitució que no
volen, que no els representa, que els nega com a nació i que
en definitiva és el fruit d’uns acords polítics; que hi ha un
determinat relat històric imposat que els diu que els porta
la democràcia i els permet uns períodes de creixement i
llibertats com mai s’havien viscut en aquest país de fràgil
memòria, però que no la volen; que no tenen cap tipus de por
a manifestar que aquesta no és la seva Constitució perquè la
Candidatura d'Unitat Popular només reconeix la legalitat que
emana del Parlament de Catalunya únic dipositari de la
sobirania nacional del poble català; que no tenen por a dirho i a fer-ho públicament; que només amb el Parlament de
Catalunya tractaran totes les decisions que puguin emanar;
que estan clarament en contra de la legalitat espanyola estan
en contra de la legalitat espanyola sense cap tipus de por ni
de pànic; que no fa falta que expliqui quin serà el sentit
del seu vot i que no canviaran.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas
que diu que queda clar que el sentit del vot d'Esquerra
Republicana serà en contra d’aquesta moció; que només vol
matisar que jurídicament tot pot ser molt argumentable, però
que, desgraciadament, que sigui legal no vol dir que sigui
just; que consideren que la Constitució espanyola tal com es
va redactar i les pressions que hi va haver en el seu moment,
és un artefacte jurídic impossible de modificar; que se sabia
o que els pares de tots sabien quan van parlar sobre aquesta
Constitució que tal com estava redactada és impossible que es
modifiqui; que si aquesta Constitució tampoc reconeix com un
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ens la nació catalana es troben que tenen un problema
d’encaix important; que hagués estat aquest el moment de
l’audàcia i de trobar polítics, d’aquests que són estadistes
a l’Estat espanyol, que haguessin dit que s’ha de modificar
la Constitució espanyola, o fer un referèndum per saber què
passa amb el tema de Catalunya o amb d’altres temes; que
s'hagués pogut fer una Constitució més oberta i que aquí
hagués estat la solució; que es diu que la societat catalana
està fragmentada, però que això és la democràcia; que es bo
que hi hagi riquesa i diferents opinions que es puguin votar
i que la que sigui majoritària que guanyi; que hi ha països
d'Europa que els ensenyen que això es pot fer; que hi ha un
país que es diu Regne Unit que ha decidit sortir de la Unió
Europea amb un 52% de vots a favor; que allà no ha passar;
que la gent que ha perdut ho accepta com a bons demòcrates
que són i que aquí, com a bons demòcrates que són,
acceptarien si perdessin un referèndum i que seguirien
treballant fins el dia que poguessin perquè vénen de molt
lluny i van molt lluny.
Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu
que li fa gràcia que ara s'hagi de parlar del Regne Unit
perquè aquells senyors van guanyar un referèndum no dient la
veritat que és el que passa aquí que tampoc es diu la
veritat; que els polítics que van potenciar el Brexit resulta
que tots han marxat; que pregunta que què faran aquí; que si
també marxaran; que diuen que aquest país no és lliure, però
que ell avui s'ha aixecat, ha anat a buscar els diaris que
n'hi ha des de l'extrema esquerra a la dreta; que ha agafat
la ràdio on es pot escoltar qualsevol emissora de ràdio; que
s’ha pogut reunir amb qui ha volgut; que ha pogut expressar
lliurement el que ha volgut i que pot posar a les xarxes
socials el que vulgui; que té tota la llibertat; que pot
parlar amb qui vulgui, pot anar a sopar amb qui vulgui i que
se'n pot anar al llit amb qui vulgui; que té totes les
llibertats; que estan en un país totalment lliure, però que
el que no es pot fer és fragmentar la societat, ni dividir la
societat i que això és el que han fet; que tot és
modificable, però que el que no pot ser és impositiu; que el
que volen fer és imposar; que hi ha un número de diputats,
però que realment la societat està dividida; que, a més a
més, com s’ha dit, són majoria en diputats, però no majoria
en vots i que, per tant, creu que són totalment lliures de
seguir amb aquesta llibertat i de seguir amb aquesta
Constitució per respecte a aquella gent que va anar a votar
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lliurement aquesta Constitució amb l’esperança d’un futur
millor; que creu que aquella Constitució va ser feta amb una
àmplia participació de polítics, des de Santiago Carrillo a
Manuel Fraga, passant per Miquel Roca; que no es pot posar en
dubte que aquests senyors van treballar per retornar la
democràcia i que, per tant, aquests pares de la Constitució
també es mereixen el seu respecte i no posar en dubte la seva
feina.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll
que diu que vol fer una brevíssima reflexió; que Toni García
ha dit que la legalitat del Parlament de Catalunya és l'única
que reconeixen; que la legalitat i legitimitat del Parlament
de Catalunya emana de la Constitució de 1978; que aquest
sistema que hi ha en aquests moments és el que s'ha de
canviar i que ho han de fer amb dos sistemes; que un és el
democràtic; que, després, n'hi ha d'altres, però que si
s'opta per altres s'obre la caixa de pandora i que s'ha
d'anar a sistemes democràtics, a la legalitat i a la
legitimitat que hi ha en aquests moments i canviar-ho.
Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu
que ja sap que no els agrada que digui això del processisme,
però que hi dediquen una estona molt important a cada ple en
aquest assumpte; que votaran que sí; que no els agrada perquè
és un tribunal manipulat, polititzat i tots els adjectius que
se’ls puguin ocórrer; que es tracta d'un autèntic xurro
jurídic; que està pensat ah doc a dedicar-se a perseguir
polítics que fan coses que no agraden enlloc de fer política
però que la llei és la llei i que la llei és tan llei com que
la Constitució va ser aprovada també en un referèndum; que fa
molt de temps, però que precisament a Catalunya va ser amb
una majoria molt important; que resulta, com a mínim,
aventurat dir que no és la seva Constitució; que respecta que
no sigui la de la Candidatura d'Unitat Popular; que
possiblement ell tampoc la voldria com aquesta, però que de
moment és la de tots; que ha de dit al senyor Giró que amb un
52 o 53% es pot fer; que amb la independència es poden fer
moltíssimes coses perquè són més que 47, però que només vol
dir la paradoxa que per reformar l’Estatut d’Autonomia calen
dos terços i que, a més a més, Esquerra Republicana va votar
fer-ho així, però que ara tot de cop volen canviar de
criteri; que aquesta és una apreciació; que sí que li sap el
Brexit; que ho troba un error important, però que els
referèndums per això estan; que entre tots han de trobar una
solució política perquè, finalment, no cal referir-se tant a
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la legalitat dels referèndums perquè una revolució també és
un procés constituent del que surten països nous, però que no
té cap ganes de passar per una revolució; que s'ha d'intentar
fer tot dins una normativa, anar canviant les que no agradin
i anar fent un país nou de manera que tots s’hi puguin
entendre i que no s'hagi de viure en una ciutat polaritzada
com la que cada vegada es va tenint a Catalunya.
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 de no aprovar-la en
votar-hi a favor els set membres de l'Ajuntament següents:
Casellas Borrell, Martínez Puig, Barrenechea Montero, Olmedo
Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu i Pérez Márquez; i en
contra, els catorze membres de l'Ajuntament següents: Felip
Torres, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol
Matas, Felip Gayolà, Galimany Granés, Lladó Saus, Perpinyà
Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García
Quesada i Vergés Moreno.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló
Montiu que diu que quedaba una moción de apoyo a Comerç
Figueres, pero que al final han decidido dejarla sobre la
mesa con el compromiso de trabajarla durante este mes y
presentarla en el próximo pleno.
----18. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes
es produeixen les intervencions següents:
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Vergés
Moreno sobre quines mesures o quin projecte hi ha amb
l'aparcament de la Renfe. Fa ús de la paraula el senyor
Vergés Moreno que diu que a Compromís d’Esquerres per
Figueres els agradaria reiterar un tema que ja ha sortit en
aquest plenari en altres ocasions aprofitant que la setmana
passada va aparèixer en premsa el tema del tancament imminent
de l’aparcament del carrer Borrassà; que es tracta de
l'aparcament de la Renfe; que no sap si està pactat alguna
actuació o algun tema de planificació; que creu que hi haurà
una reducció molt gran d'aparcaments amb aquell i amb el del
carrer de Borrassà; que pregunta que quines mesures o quin
projecte hi ha en aquell aparcament; que si es pensa
utilitzar en algun moment; que si es pensa mantenir tancat;
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que si es pensa continuar deixant-hi aquells dos vehicles amb
matrícula francesa que estan allà des de fa més de 14 mesos i
que si hi ha alguna cosa a la vista.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que pot
contestar ella mateixa; que ja fa uns mesos que Renfe va
deixar inhabilitat aquell aparcament que gestionava Mifas i
que des de llavors hi estan abandonats dos vehicles allà; que
s’ha obert una via de negociació, no només per l’aparcament
de Mifas, sinó que amb Renfe també hi ha converses, que
espera que vagin pel bon camí, per als terrenys que limiten
amb la paret mitgera del recinte Renfe, tot el llarg del que
serà el carrer Joan Arderiu; que amb aquestes obres quedarà
bastant inhabilitat un solar que s’estava fent servir
d’aparcament, però que no estava en bones condicions i que és
tot aquell solar de la futura construcció de l’edifici de la
Seguretat Social; que tot aquell descampat es feia servir com
a aparcament; que les obres també impedeixen que allò es
pugui fer servir; que hi ha converses des de l’àrea
d’Urbanisme amb un contacte de Renfe sobre la possibilitat de
fer servir terreny de tot aquell tros més cap a sud; que hi
ha tota una platja de vies i tot un tros que queda
inhabilitat que podria ser una possibilitat de llogar-ho,
concessionar-ho o buscar una via d’accés en aquests terrenys
de Renfe perquè s'hi pogués habilitar aparcament i que hi
treballaran.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Vergés Moreno que diu que espera que pugui ser aviat perquè
que aquell aparcament no s'utilitzava completament, però sí
que s’utilitzava bastant; que quan anava a Girona amb tren a
diari veia que hi havia una ocupació bastant elevada, més de
la meitat d’aparcaments; que feia un servei doble tant per al
Mifas donant ocupació a la gent que hi estava associada, com
els usuaris del tren de proximitat que tenien allà una
avantatge on poder aparcar a un preu bastant assequible i que
confia que es pugui mantenir part de les places amb
l’alliberament del terreny que no quedi ocupat per les obres
que s’estan fent.
----Ajuntament: Pregunta que formula el senyor Amelló Montiu
sobre si es continuaran penjant al web de l'Ajuntament els
informes sobre la situació econòmica de la ciutat. Fa ús de
la paraula el senyor Amelló Montiu que diu que es una
pregunta sencilla sobre la página web del Ayuntamiento; que
hasta hace poco se colgaban en el área de Promoción Económica
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unos informes sobre la situación económica de la ciudad que
recogían trimestralmente el número de parados, el de
ocupación y demás; que les parece que el último, si no se
equivoca, es del primer trimestre del 2015; que no consigue
encontrar ninguno más; que no sabe si están en otro sitio o
se han dejado de colgar; que lo pregunta para saber si se va
a seguir colgando porque consideran que es una información
útil que iba bien para saber el estado de la ciudad en
determinado momento.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll
que diu que li sembla que l’últim no és el del primer
trimestre del 2015, sinó que n’hi ha un de posterior, però
que es va deixar de penjar per un motiu de canvis de
personal; que la persona que s’ocupava d’aquests informes,
Sara
Carreras,
està
adscrita
en
aquests
moments
a
Intervenció; que s'ha preparat la persona que ja se n’està
ocupant; que creu que ja va facilitar totes les dades del
proper exercici i que, properament, el Francesc Riera ja farà
i s’ocuparà de penjar aquests informes cada trimestre perquè
estiguin a disposició de tothom.
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor García
Quesada sobre per què no es pot retirar tota la simbologia
feixista al carrer dels Sants Celi i Rústic i unes plaques de
l'Instituto Nacional de la Vivienda al carrer Tramuntana
números 15 i 31. Fa ús de la paraula el senyor García Quesada
que diu que amb motiu de l’aprovació a l’anterior ple de la
retirada de símbols franquista va llegir al diari El Punt
Avui unes declaracions del senyor Quim Felip dient que ja no
quedava simbologia franquista a la ciutat de Figueres i que
els pocs símbols franquistes que quedaven no es podien
retirar; que es parlava de les plaques de l’Instituto
Nacional de la Vivienda que es troben al carrer Tramuntana 15
i 31 i, sobretot, del carrer dels Sants Celi i Rústic on hi
ha uns plafons bastants grans amb el "yugo" i les fletxes i
que pregunta que per què no es pot retirar tota aquesta
simbologia feixista.
Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que
ara no té els arguments aquí; que sap que en el seu moment
quan es va demanar per ple es va fer tot un inventari de tota
la simbologia franquista que hi havia a la ciutat; que es va
fer conjuntament amb el memorial democràtic de Girona; que en
aquell inici es va posar una partida que inclús va ser
subvencionada; que no ho recorda bé, però que sí que és
97

veritat que per allà el Bon Pastor hi havia alguna casa que
tenia també símbols, però no els ho van deixar treure; que es
va fer amb un aparell que rascava i sortia, però que una o
dues d’aquestes cases no van voler i que, per tat, no ho van
poder fer; que les altres dues que quedaven sí que estaven al
carrer Celi i Rústic, però que no recorda si era perquè era
privat o d'un edifici privat i que no van voler que es
treies; que ja ho mirarà, però que si malament no recorda tot
el que els van donar amb el memorial democràtic es va retirar
tot, menys aquests dos llocs i que el motiu no recorda si era
perquè no els van deixar, no va voler la propietat o alguna
cosa així.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
García Quesada que diu que agrairia que es pogués explicar
per entendre almenys les que ell ha vist; que pot entendre
que al carrer Tramuntana, 15, un veí que no vulgui treure la
placa de l’Instituto Nacional de la Vivienda, però que li
costa més d'entendre que al número 41, que és un bloc de
pisos, encara hi ha el jou i les fletxes; que li provoca una
vergonya increïble tenir aquesta simbologia feixista al mif
de la ciutat; que quan algú de fora de la ciutat li pregunta
que què és li explica, però que la veritat és que li provoca
veritable vergonya i que li agradaria que el senyor Felip
pogués dir el motiu pel qual no s'ha actuat per retirar
aquesta simbologia que és un veritat insult.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Felip Gayolà
que diu que a ell tampoc li agrada aquesta simbologia
franquista a la ciutat; que, en aquest moment, li pot dir que
tot el que van trobar i van poder es va retirar tot amb
subvencions incloses i que sobre aquestes dues ara no li pot
dir el perquè no es van retirar, però que ja ho farà.
----Vies públiques: Prec que formula la senyora Olmedo
Delestal perquè es prengui seriosament i es faci alguna cosa
respecte la brutícia dels carrers. Fa ús de la paraula la
senyora Olmedo Delestal que diu que vol continuar parlant amb
el senyor Quim Felip de la visió distorsionada que ella té de
la ciutat tal com se li va dir a l'anterior ple; que parla
seriosament; que quan surt al carrer tothom li pregunta que
què passà i que com de malament està Figueres; que passi per
allà on passi és el primer que li pregunta la gent; que li
diuen bon dia i que automàticament li demanen això; que a
totes les voreres on hi ha els contenidors no s’hi pot passar
de tot tipus d'estris com matalassos i de tot; que no ho
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repetirà perquè ja tots ho saben; que creu que tenen
l’Ordenança de Civisme que data del 2004, que porta 12 anys i
que potser s’hauria de començar a posar-la una mica al dia
perquè la ciutat no està igual que el 2004; que també vol
parlar del tema de la plaça de l’Escorxador i d’algun
industrial que continua posant al contenidor groc tot el tema
de porexpan; que l’Ordenança de Residus és del 2006; que creu
que ningú diu que s’hagin d’anar modificant cada mes les
ordenances, però que després de 10 anys creu que el model de
ciutat i la ciutat que volen i la ciutat que tenen no és la
mateixa de fa 10 anys; que s’hauria de modificar l’Ordenança
de Residus; que creu que la solució per al tema de les
voreres seria intentar sancionar perquè estan que no es pot
ni passar; que sap que el senyor Felip li dirà que ja s'han
fet sancions, però que si se n’han fet s'ha de ser més
contundent; que el model de ciutat que veu la gent que arriba
és molt dolent; que la gent li pregunten com és que està tot
tan malament; que arribarà un moment que no podran passar i
que creu que s'ha de prendre seriosament i fer alguna cosa al
respecte perquè si no passaran a la història com la ciutat
més bruta, ja no de la província de Girona, sinó de Catalunya
i de la resta d’Espanya.
Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que
potser no passen pels mateixos llocs la senyora Olmedo i ell,
però que pot dir que des de fa tres o quatre mesos han
duplicat els serveis de la recollida diària; que ja ho va dir
a l'últim ple; que s'ha duplicat els caps de setmana; que
abans hi havia un camió que passava per la ciutat que
recollia els voluminosos un cop al dia a una hora en concret,
però que ara aquest camió volta per tota la ciutat les 24
hores al dia i que, per tant, això s’ha incrementat molt per
tot arreu; que la veritat és que sí que hi ha deixadesa; que
ja se sap que a alguns llocs hi ha incívics, però que això no
és un problema de Figueres, sinó que passa a tot arreu i a
totes les ciutats; que l'any 2015 es van posar 56 denúncies;
que poden dir que són poques o que són moltes, però que són
56 perquè no és tan fàcil trobar l’infractor en el moment que
va a tirar o deixar un voluminós en un lloc que no es pot;
que en el que va de 2016 se n’han posat 156; que en el 2015
se'n van posar 56 i que en el que va de 2016 unes 160; que
cada setmana la Guàrdia Urbana i l’inspector mediambiental
surten dilluns, dimecres o divendres, alternativament per
diferents llocs de la ciutat de paisà, per mirar si troben
alguna persona que tira algun moble, però que, a més a més,
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també miren si es fa prou reciclatge o si es deixen les
bosses fora; que tot això s’està fent; que ara mateix acaba
de rebre un correu de la Guàrdia Urbana que diu que avui a la
sortida que han fet hi ha hagut dues infraccions més de gent
que d’alguna manera no ha fet el que havia de fer als
contenidors; que aquesta feina ja es fa; que s'hi ha posat
més personal; que li agrada que li hagi fet la pregunta sobre
el contenidor de l'Escorxador perquè n'està ja una mica tip;
que va fer un informe a l'inspector mediambiental sobre
aquest tema perquè és un tema que surt a cada ple i que volia
poder dir el que diu el tècnic; que l'informe diu que el
porexpan s'ha de dipositar al contenidor groc, ja que té la
consideració d’envàs perquè no hi hagués cap dubte sobre
aquest tema de l'Escorxador es va fer específicament la
consulta a Ecoembes que van confirmar que el porexpan de les
peixateries és un residu admès; que cal tenir en compte que
aquest és un residu comercial i no té la consideració de
residu industrial i que, per tant, d’acord amb les ordenances
vigents es té l’obligació de recollir; que en cap cas estan
obligats a contractar un gestor i que, per tant, aquesta
empresa tampoc té l’obligació de contractar un gestor perquè
vingui a recollir els seus residus; que l’única cosa que es
pot recriminar a l'establiment és el fet de no trencar les
caixes de porexpan cosa que reduiria el seu volum; que si les
tallés per la meitat n’hi cabrien més, però que l'inspector
diu que totes les vegades que ha anat en aquest lloc en
concret els envasos no estan fora, sinó dins i que, per tant,
estan ben dipositats si estan dins i estan tancats i no estan
al carrer o voreres; que li agrada que la senyora Olmedo li
hagi preguntat perquè aquests és l’informe que li ha passat
el seu tècnic; que és clar que li agradaria una ciutat més
neta del que està; que això els agradaria a tots; que estan
lluitant per això; que hi estan posant tots els mitjans; que
segurament quan tinguin la nova concessió tot això encara es
duplicarà més i encara tindran al ciutat més neta, però que
ara lluiten amb el que hi ha i que pot jurar que s'hi avoquen
esforços tant la Guàrdia Urbana, com l'Ajuntament, com
Ecoserveis.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Olmedo Delestal que diu que demana que el senyor Felip li
passi aquest informe; que només dir que no ha posat en
qüestió la feina que fa Ecoserveis que creu que és impolluta
i que suposa que l’empresa que vingui també la farà; que el
problema no és que passin camions i més camions, sinó que el
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que passa és que van a recollir alguna cosa, però que quan
estan fora ja hi ha algú que hi tira alguna cosa més; que no
es tracta de l’empresa; que creu que l'empresa fa bé la
gestió, si nó que és un problema d’incivisme;que li agradaria
saber si totes aquestes sancions que s'han posat s'han cobrat
o que si s'envien, però no es cobren; que està bé el que ha
dit sobre el porexpan, però que és de sentit comú que no es
tiri; que una cosa és anar al supermercat i llençar aquelles
petites safates al contenidor groc, però que aquestes
safates tan grosses s’haurien de fer en tres o quatre talls;
que el grup popular també mirarà amb els seus assessors
jurídics, ja que entén que aquesta ordenança de residus és
municipal; que això vol dir que la poden modificar i que
directament poden imposar que les caixes de porexpan a partir
d'un determinat moment s'han de posar les de dos metres al
contenidor groc o es poden posar de tres centímetres; que
l'Ajuntament serà el que decidirà què hi va allà dins i què
no hi va; que aquest informe és correcte, però que és
l'Ajuntament el que ha de decidir què hi pot anar; que no hi
poden haver aquests contenidors davant de l’Oficina de
Turisme amb pudor i ple de mosques i de tot; que el Partit
Popular es neguen a tenir una ciutat com aquesta; que estan
aquí en "plan" positiu; que si el govern vol ajuda estan a la
seva disposició, si no continuaran criticant-ho a cada ple o
sempre que puguin i que al final a la gent que troba pel
carrer li dirà que vagi a parlar amb el senyor Quim Felip
perquè es pensen que el grup popular no hi fa res.
----Vies públiques: Prec que formula la senyora Perpinyà
Fortunet per veure si seria possible fer una petita zona
d'aparcament de motos a la vorera dels edificis en una zona
de la plaça de la font lluminosa. Fa ús de la paraula la
senyora Perpinyà Fortunet que diu que es tracta d’una
reflexió que els fa arribar un ciutadà de Figueres que
utilitza la moto per la mobilitat; que demana que si seria
possible que hi hagués una petita zona d'aparcament de motos
a la vorera dels edificis a la zona de la plaça de la font
lluminosa, al tros del carrer Castelló que va entre Sant
Antoni i carrer Nou perquè moltes vegades allà hi ha cotxes
aparcats; que en aquella zona només hi ha aparcaments de
motos a l'altra banda de la plaça; que és una reflexió
d'usuari d'algú que utilitza la moto per entrar al seu centre
de treball i que es troba que no hi ha gaire aparcament de
motos.
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Seguidament, intervé la Presidència que diu que no hi ha
càrrega i descàrrega ni res; que no hi ha aparcament de
cotxes, però que s’hi; que allà gira el bus i que és el
problema pel qual no hi ha aparcament; que justament aquell
tros es va modificar per fer passar el bus i el gir i que ho
miraran.
----Serveis municipals: Precs que formula el senyor Amelló
Montiu perquè la neteja del carrer Sant Pau es faci a la nit
o a primera hora del matí i perquè hi hagi més presència
policial a la zona. Fa ús de la paraula el senyor Amelló
Montiu que diu que va a hacer dos ruegos; que uno es
referente al carrer Sant Pau; que el viernes se paseaba por
el carrer Sant Pau; que había un pequeño camión de Ecoserveis
haciendo la limpieza, los que van con la pistola, echan jabón
y después pasan agua; que eran las cinco de la tarda; que
salieron varios comerciantes de la calle porque estaban
mojando toda la calle con jabón y agua; que estaban
limpiando, que era lo que se les había mandado, pero que el
agua les mojaba la entrada de los comercios y que la gente no
pasaba; que los comerciantes estaban bastante enfadados
porque estaban haciendo la limpieza en una hora que según
ellos no corresponde; que le dijeron si se podía limpiar la
calle en momentos que no estuviesen los comercios abiertos,
bien por la noche o bien a primera hora de la mañana para que
no les perjudique; que también le volvieron a comentar que es
una calle que consideran insegura sobre todo en determinados
puntos y que les gustaría que hubiera más presencia policial
sobretodo cerca de la plaza Triangular.
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Amelló Montiu
perquè es posi algun tipus d'obstacle perquè els cotxes no
puguin passar entre la pilona i el bar que hi ha just al
carrer Girona i la Rambla. Fa ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que justo en el carrer Girona con la
Rambla hay gente que no debe tener el mando de la pilona y
que se cuela entre la cafetería que hay en la esquina y una
de las pilonas; que incluso la gente baja y mueve la mesa de
la terraza para poder pasar; que la gente que está en las
terrazas considera que es inoportuno; que la persona del bar
también se quejó diciendo que por allí no se puede pasar
porque se puede poner en peligro a gente y que no sabe si se
podría poner algún tipo de obstáculo para hacer el paso más
pequeño e impedir que pudiesen subir por ahí determinados
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vehículos o las personas que no tienen ganas de sacar el
pilón ni nada.
Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu
que amb el tema de la seguretat al carrer Sant Pau el que ha
passat és que es va fer una pressió molt gran al voltant del
Bar Elena per a la venda de droga; que això es va poder
constatar al ser allà molt sovint; que hi ha una plantilla
curta, però que acaben marxant quan es fa pressió en una
determinada zona de la ciutat; que s'ha anat a cobrir una
altra part de la ciutat, però que ara tornaran cap a aquí;
que espera que el 15 d'aquest mes comenci el Pla de Barris,
però que sempre es produeix aquesta situació; que això és
cíclic; que quan es pressiona a una banda van a una altra
sobretot quan té a veure amb l'incivisme perquè quan són
coses més grosses això no passa perquè és tema d'un altre
negociat; que això és el que passa i que en pren nota per
tornar a fer intercanvi.
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Borrego Torres
perquè s'aclareixi el tema de l'aturada de les obres del
carrer Joan Arderius. Fa ús de la paraula el senyor Borrego
Torres que diu que, tot i que ja ha sortit a un mitjà de
comunicació, li agradaria que s'aclarís una miqueta el tema
de perquè s’han aturat les obres del carrer Joan Arderius.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que s’han
parat unes setmanes; que es van començar les excavacions y
que es va comprovar que en el subsòl hi havia més sorra o
terreny d'hora del que havien calcular; que era més profund;
que s'ha hagut de recalcular i modificar tot el projecte per
assegurar que la fonamentació o els serveis que s'hi han de
posar aguantin perquè hi ha més sorra del previst o en capes
més profundes del que havien vist en un principi i que en
aquestes setmanes s'estan fent recàlculs, però que l'obra
seguirà a partir del mes de setembre.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Borrego Torres que diu que el que passa és que no fa unes
setmanes; que hi va anar l’empresa que va passar uns tubs per
unes canalitzacions i que no van fer res més; que està
parlant ja de fa un parell de mesos ben bons; que això ha
provocat que els veïns estiguin bastant emprenyats perquè el
primer que van fer de seguida va ser treure l’aparcament; que
ho volia unir al que ha dit el senyor Vergés com és que el
govern no s’ha preocupat en cap moment de procurar un
pàrquing per a la gent durant els mesos que ha estat tancat
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aquell aparcament de l'estació; que no se n'han preocupat,
però sí per treure aparcament; que pregunta que si és zona
d'obres com és que no obliguen a l'empresa a fer un tancament
total; que l'altre dia a la tarda hi va anar i que allò s'ha
convertit en un pipi-can impressionant; que hi havia com 10 o
12 persones passejant amb el gos i els gossos fent-ho tot per
allà; que la gent entra en una zona d’obres; que no hi ha cap
tancament, sinó que tothom hi pot entrar; que darrera els
edificis que hi ha darrera l’estació d’autocars del carrer
Joan Reglà s’està convertint en un abocador; que allà la gent
hi va a tirar coses; que es va fer una reunió per explicar-ho
tot, però que no s'han preocupat d'explicar als veïns perquè
estan aturades les obres; que es van comprometre que abans de
Nadal això estaria acabat i que els veïns volen saber si
estarà no acabat; que l'alcaldessa també ha parlat del solar
tancat de la Seguretat Social i que els veïns es queixen de
tot el voltant on s’ha perdut l’aparcament; que es van
comprometre a fer alguna gestió amb el tema de la Seguretat
Social perquè el solar a la llarga pugui ser un aparcament
dissuasiu i que demana si es pot aclarir tot això.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que quan es projecta una obra es fan unes previsions i unes
cates i que en funció d'això es fa el projecte; que en el
moment en què comença l’obra surten imprevistos com en aquest
cas; que ha sortit un subsòl en uns metres de profunditat de
terra argilosa, d’horta, més de la que s’havia previst; que,
per tant, s’ha de replantejar el projecte i d’aquí que
l’empresa constructora no avanci l’obra fins que estiguin
fets els recàlculs i s’hagi replantejat el projecte; que això
és el que ha fet que s’aturés aquest temps; que sobre
l’aparcament s'ha de partir que aquell descampat que hi havia
són solars privats; que la gent hi aparcava, però que no es
pot recriminar res a ningú que li estan aparcant a casa seva;
que el que s’ha de fer quan el carrer estigui arreglat és
veure com queda aquell solar, veure si tenen planificat
edificar-hi en breu o no i després replanar el solar i
intentar habilitar-ho com a aparcament, però que això s'ha de
fer pas a pas; que primer s'han de fer les obres i després
aniran a veure on habiliten espais; que com ha dit hi ha
converses amb Renfe; que aquest aparcament que Renfe té
tancat està dins el seu recinte i que no té interès a
habilitat-ho; que estan treballant per trobar alternatives en
aquest espai o en els altres que han dit confrontants amb la
paret mitgera que donarà al carrer Joan Arderius; que hi
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estan treballant; que si la volen acompanyar a parlar amb la
Seguretat Social o a parlar amb Renfe potser tindran més
èxit, però que cal parlar tranquillament; que volen tenir el
seu recinte controlat i que no volen fer un possible
aparcament en un lloc on poden després edificar com ha passat
amb l’aparcament del carrer Borrassà; que allà es va fer una
inversió en aparcament en un solar privat i que és una clara
mostra que invertir en espais privats en aparcament no
funciona perquè el dia que l’amo decideix edificar-lo,
rescindeix el contracte i s’ha de marxar; que s'han de buscar
alternatives; que s'han de buscar aparcaments dissuasius en
terrenys públics o en terrenys que volen concessionar i que
no troba una bona solució habilitar aparcaments en espais
privats.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Borrego Torres que diu que la seva opinió és que aquest
aparcament de la Renfe no s'obrirà mai, però que es van donar
esperances que sí que es faria; que l'alcaldessa va dir que
abans de Nadal el projecte del carrer Arderius estaria
inaugurat i que pregunta que si es compromet amb això o que
si s'allargarà també el termini de finalització d'obra.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que és de lògica que l'obra durarà dos mesos més perquè tenia
vuit mesos d'execució, però que ha hagut d'estar parada dos
mesos perquè s'ha hagut de replantejar el projecte; que no es
posaran a reballar 24 hores per acabar-ho el desembre i que
si s'ha hagut de parar, els vuit mesos d’execució seguiran
després de Nadal.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Borrego Torres que diu que l'alcaldessa no ha explicat això
als veïns; que els veïns saben que per Nadal hauria d’estar
acabat i que s’ha de fer una reunió informativa explicant tot
això perquè els veïns també tenen dret a saber com van les
obres.
Seguidament, torna a fer ús de la paraula la Presidència
que diu que els veïns el que volen és que s’acabi l’obra; que
estan treballant per arreglar aquest tema, replantejar el
projecte i començar de veritat a fer excavacions; que no és
un solar per on s’hi passi, que no és un terreny ni un carrer
enmig de la ciutat que afecti blocs de pisos, sinó que queda
en un cantó i que no s’hi hauria d’entrar; que això que ha
explicat el senyor Borrego que hi van veïns amb els gossos ja
passava abans; que no és perquè ara que hi ha material d’obra
vagin allà, sinó que tota la vida hi han anat; que està
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passant el mateix que passava quan no havien començat les
obres i que, per tant, això s’arreglarà quan el carrer
estigui acabat.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Felip
Gayolà que diu que voldria contestar una pregunta a la que la
senyora Olmedo li ha fet sobre el tema dels expedients; que
ara ho ha trobat; que el 2015 es van posar 60 expedients
sancionadors amb 5.560 euros de sanció, dels quals 4.820 han
estat cobrats, 1.230 estan en tràmits de cobrar per via
executiva i 330 euros pendents de cobrar per via voluntària;
que en dades de 2016, en el moment que li van passar, hi
havia 100 expedients sancionadors; que hi ha 6.200 euros
sancionats que encara estan en tràmit; que hi ha 7.580 euros
en sancions imposades definitives, dels quals 4.020 euros
s'han cobrat i 3.550 euros estan pendents de cobrar per via
voluntària; que totes aquestes sancions són d'aquest any i de
l'any passat; que quasi tot s'ha cobrat i que no és que
s'hagi sancionat i després s'hagi quedat en un calaix o que
no hagin arribat les denúncies.
----Policia urbana: Pregunta que formula el senyor Borrego
Torres sobre perquè es que hi hagi una persona dormi i faci
les seves necessitats a la plaça de la Palmera. Fa ús de la
paraula el senyor Borrego Torres que diu que vol parlar sobre
una qüestió que ja se n’ha parlat; que és sobre el tema dels
pidolaires pels carrers de Figueres; que ja sap la contesta
del senyor Casellas perquè ja l’ha llegida a les xarxes; que
hi ha un seguit d’individus, com el que hi ha pel carrer
Méndez Núñez, que no sap què passaria si algun dia algú baixa
del cotxe i té un enfrontament amb aquesta persona; que no
sap si qui està permetent això es farà responsable; que també
hi ha un individu que fa bastants de dies que està a la plaça
de la Palmera dormint en un banc; que fa 15 dies va haver de
trucar a la Guàrdia Urbana perquè aquest senyor estava fent
les seves necessitats a les quatre de la tarda al mig de la
plaça de la Palmera que està a pocs metres de l'Oficina de
Turisme; que no sap si el regidor de Promoció Turística creu
que això és una bona imatge per a la ciutat; que això sí que
li fa vergonya i no veure certes plaques en alguns carrers;
que va trucar la Guàrdia Urbana, però que aquell senyor
continua allà; que suposa que això ho deu fer bastant perquè
així li consta i que, a més a més, es pot llegir a les xarxes
socials; que el senyor Casellas respon que no es pot fer res,
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però que ell va a Banyoles, Girona, Olot i que això no es
troba; que no passa ni a Barcelona amb l’alcaldessa Ada
Colau; que s'hi troba ni això als semàfors; que si van a
Girona, al Barri Vell, no hi ha ni un sol pidolaire; que cal
imaginar què passaria si a pocs metres de l'oficina de
turisme de Girona, que està a la Rambla de la Llibertat, un
senyor fes les seves necessitats enmig de la plaça i estigués
allà constantment; que pregunta que perquè es permet això
aquí; que sembla que hi ha un efecte "llamada" i que tot
venen cap aquí perquè això és xauxa; que pregunta que perquè
no es fa res amb això; que es permet aquí, però que altres
ciutats potser apliquen una legislació que està per sobre i
que per això no es fa; que també demana fermesa amb el tema
dels incívics i de les escombraries; que ha de felicitar a
Ecoserveis per algunes qüestions; que tots van a tirar les
escombraries tal com marca l’horari amb la bossa tancada,
però que quan surt de casa seva davant dels contenidors del
carrer Méndez Núñez es troba que de nit han anat a rebentar
les bosses, està el terra brut i que hi ha de tot, però que
quan arriba a l’hora de dinar està net i que, per tant,
felicita Ecoserveis, però que això s'està fent cada dia; que
seria tan fàcil enganxar-los com posar algú allà cada nit a
vigilar; que això passa contínuament; que pregunta que perquè
s'ha d'aguantar això; que això passa en aquesta ciutat, però
no passa a cap altra més; que s'ha d'eradicar això perquè amb
una altra concessió encara que hi hagi més homes, més
contenidors o millor servei tot estarà igual i que pregunta
que per quin motiu el que no hi ha ens d'altres ciutats
s'està patint a Figueres.
Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu
que està seguríssim que el regidor de Promoció Turística no
està d’acord en què passi això al mig de la plaça de la
Palmera, però amb el que no està d'acord és que el senyor
Borrego faci hooliganisme polític; que potser ho fa perquè hi
ha una càmera o potser perquè està desinformat, ja que va
tenir una reunió amb els portaveus on va explicar totes les
mesures que posarien en marxa per acabar amb la qüestió dels
pidolaires; que va explicar les denúncies que s’havien posat;
que va explicar que proposaria la formació d’una comissió per
modificar l’ordenança de civisme; que ja es veurà com es
regula aquest tema en d'altres ciutat en les que no passa
això; que serà una altra possibilitat que els agents de la
Guàrdia Urbana puguin retirar els efectes, els estris i el
producte del carrer; que aquesta és la situació; que és
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difícil, però que intentarà que pugui anar al ple del
setembre; que tothom està informat del perquè, però que amb
els mitjans que hi ha no es pot fer més; que no pot dir al
cap de la Guàrdia Urbana que agafi aquest individu, el posi
al tren i el facturi cap a Portbou perquè potser acabarien
amb detenció illegal, coaccions o per tot un seguit de coses
que no val la pena ni llistar; que aquesta és la realitat;
que l'ordenança diu que es pot posar una molta, però que
aquest senyor, que també el pateix ell, ja porta més de vint
multes posades; que els guàrdies es necessiten per anar, per
exemple, al Bar Elena; que aquesta és la realitat; que s’ha
de tenir paciència a fer aquesta modificació de l’ordenança
tal com es va acordar amb els portaveus inclòs el del Partit
Popular; que aquesta és la situació; que no li agrada que
passi, però que només pot modificar l’ordenança; que això ho
va informar a tots els grups municipals; que li va semblar
que més o menys tots hi estaven d'acord amb algun matís que
ja podran discutir en la comissió i que el senyor Borrego no
pot anar al Ple a dir que no es fa res perquè és hooliganisme
polític o desinformació, però que tot plegat és prou dolent
per estar aquí assentat i fer l’actuació que acaba de fer
perquè que només busca alarmar i fer enfadar més els
ciutadans del que ja ho estan per aquesta qüestió que entre
tots han d'intentar resoldre.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Borrego Torres que diu que sí que està informat de la reunió
de fa dues setmanes, però que després també va demanar una
còpia de l’esborrany i que no s'ha passat; que això és un
problema de fa dos setmanes ni dos mesos, sinó que el senyor
Casellas sap perfectament que és de fa temps; que ja estava
al govern; que fa més d’un any, però que ara sembla que es
vol posar fil a l'agulla; que pregunta que quan tindran
aquesta modificació de l'ordenança i que quan es posarà en
marxa; que la gent ho està patint; que pot assegurar que ell
no pensa en les càmeres, ja que això no és pas el Parlament
de Catalunya ni estan connectats al 3/24 perquè fa un moment
estaven dient que hi ha vint persones que ho estan mirant;
que hi ha molta gent que ho està veient per les xarxes
socials; que el senyor Casellas s'hauria de mirar la resposta
de la gent; que ell no parla amb aquesta gent, però sí que la
gent veu tots aquests problemes; que si és tan fàcil el que
fan a Girona no costa res de trucar a la persona responsable
perquè enviï una còpia i es faci un "copiar y pegar" a
l'ordenança; que és així de fàcil i que no s'haurien d'estar
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mesos i mesos patint això; que caldria imaginar què passaria
si algun conductor baixa del vehicle i té un altercat amb
aquesta persona que està al carrer Méndez Núñez i que la
promoció ni el que interessa a la ciutat és veure la imatge
dels contenidors que diu la senyora Olmedo ni aquest senyor
de la plaça de la Palmera.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas
Borrell que diu que no sap si no parla en català o és que és
molt tard i no s’entenen; que per escrit enviarà al senyor
Borrego la quantitat de denúncies que s’ha posat en aquest
individu en concret i a tots els altres que viuen al carrer
de la Rosa, a tots els que es neguen a anar als serveis
socials i a utilitzar les dutxes dels menjadors socials; que
sap fins i tot on viuen; que diu tot això perquè vegi que han
fet tot allò que és humanament possible; que hi ha havia una
persona extracomunitària, però que quan se la volia
identificar solia guillar perquè no la portessin a la Policia
Nacional, però que aquests senyors no són d’extracomunitaris;
que s'ha fet tot el que l'ordenament permet fer; que quan
tinguin l’ordenança modificada espera que millori, però que
tampoc n'està gaire segur, però que com a mínim serà com la
de Girona o la de Banyoles que ha citat el senyor Borrego;
que no es pot dir que sigui una gran vergonya i que què es
farà o què no es farà, però el que sí que no farà és agafar
ningú pel clatell i fer-lo fora de la ciutat perquè no es vol
veure en una detenció illegal ni se li passarà pel cap
demanar al cap de la Guàrdia Urbana que prengui segons quin
tipus de mesures; que això no funciona així; que s'ha de
respectar la legalitat perquè per algunes coses se la posen a
la boca i que, per tant, s'ha de seguir respectant.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les vint-i-tres hores i quaranta-cinc minuts, de la qual
cosa en dono fe.
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