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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.10 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 1 de setembre de 2016 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 1 
de setembre de 2016, sota la Presidència de l'Alcaldessa 
Marta Felip Torres es reuneixen els membres de l'Ajuntament 
en Ple: Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes Zafra, 
Manuel Toro Coll, Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol Matas, 
Joaquim Felip Gayolà, Alfons Martínez Puig, César Luis 
Barrenechea Montero, Núria Galimany Granés, 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 quinze minuts, la Presidència declara 
oberta la sessió. 
 
----1. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat de l'informe sobre l’activitat institucional de 
l’Alcaldia. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
de l’informe següent: 

"ACTIVITATS INSTITUCIONALS DE L’ALCALDESSA. Diumenge 7 
d’agost. Plaça Europa. Festa Boliviana. Dimecres 10 d’agost.  
Sant Llorenç de Sous. Missa i dinar popular. Dijous 11 
d’agost. Biblioteca Fages de Climent. Signatura del conveni 
amb la Fundació Salut Empordà pel servei de bibliohospital. 
Lliurament d’una medalla de 90 anys a la Sra. Catalina 
Cantenys. Dijous 18 d’agost. Restaurant El Pati. Trobada amb 
amics i familiars d’en Joel per veure el combat de Taekwondo. 
Dimarts 23 d’agost. Alcaldia. Acte de reconeixement a Joel 
González per la medalla de bronze obtinguda als Jocs Olímpics 
de Rio. Dimecres 31 d’agost. Perpinyà. Recepció en motiu de 
l’exposició "Visa pour l’Image"." 
 
----2. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de 
l'Alcaldia de 19 de juliol de 2016 pel qual es va aprovar 



 2 

prendre part en la sol�licitud de subvenció davant el 
Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, del Programa Integral de foment de l'emprenedoria 
emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn 2016. El senyor Toro 
Coll procedeix a la lectura del decret següent:  
 "Vist que el Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya ha publicat en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya número 7157, de data 07/07/2016, 
l’ORDRE EMC/181/2016, de 29 de juny, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
públiques destinades al finançament del Programa Integral de 
foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya 
Emprèn, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016. Les 
polítiques de suport a l'emprenedoria es poden veure des de 
dues òptiques o visions:  A)- Com a resposta a una necessitat 
i diversitat social, a uns emprenedors que volen obrir un nou 
negoci sense pensar en la seva dimensió futura i que 
requereixen uns serveis bàsics. B)- Com a mecanisme de 
generació d'activitat econòmica, des de la creació d'empreses 
amb alt potencial de creixement. L'emprenedoria de necessitat 
i d'oportunitat és una altra manera de veure les dues 
òptiques abans esmentades. Segons l'estudi GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor) de l'any 2014, el 68% de les 
persones emprenedores han pres la decisió d'emprendre per la 
detecció d'una oportunitat de negoci, mentre que un 28% ho 
han fet per necessitat, un percentatge que ha anat augmentant 
durant la crisi. En referència a la primera visió, cal 
garantir un suport directe a les persones que vulguin 
emprendre un negoci amb finalitat d'autoocupació o de creació 
d'un petit negoci al territori, i prestar un servei integral 
d'acompanyament i suport adaptat a les seves necessitats que 
els hi faciliti l'accés als diversos serveis i recursos que 
les diferents administracions i altres entitats públiques i 
privades posen al seu abast. Per fer que Catalunya sigui una 
concentració mundialment líder en noves empreses 
tecnològiques cal que es creïn moltes més empreses d'aquest 
tipus, i és per això que es plantegen els objectius següents: 
Estendre la percepció de la transcendència que tenen les 
empreses basades en la innovació i la tecnologia i de la 
necessitat de posar en marxa actuacions públiques per 
impulsar la seva aparició i creixement. Fomentar l'aparició 
d'aquest tipus d'empreses. Promoure unes especialitzacions 
territorials basades en fortaleses i oportunitats actualment 
poc identificades i desenvolupades. Estendre a tot Catalunya 
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l'efecte de centre de negocis (hub) tecnològic de referència 
global que suposa Barcelona, com a concentració d'empreses 
basades en la innovació i la tecnologia. Fer una Catalunya 
més competitiva en la carrera global per l'emprenedoria i la 
tecnologia. En aquest nou context el talent i les persones 
són, més que mai, l'element primordial, el motor de qualsevol 
activitat vital i de qualsevol activitat emprenedora. En el 
context de l'economia del coneixement la persona emprenedora 
és aquella que aconsegueix convertir recursos en valor 
mitjançant la creativitat, la innovació i la capacitat 
d'alinear persones i recursos en un procés dirigit a la 
creació de béns i serveis d'interès per al mercat. Així podem 
definir la persona emprenedora, el talent, com el principal 
agent de generació de riquesa. Es parla, en definitiva, 
d'ecosistemes d'emprenedoria generats a partir de potents 
ecosistemes de talent i creativitat, recerca i innovació. 
Avui a Catalunya hi ha una enorme base de talent impregnat de 
ciència, innovació i tecnologia, i motivat per identificar 
oportunitats disruptives i portar-les a la societat.  Un 
altre element essencial de qualsevol política de promoció de 
l'emprenedoria és el territori.  D'una banda, perquè el 
suport a l'emprenedoria ha d'abastar el conjunt del país i 
contribuir a un desenvolupament econòmic equilibrat al 
conjunt del país.  De l'altra, perquè el territori també és 
clau a l'hora de configurar els projectes emprenedors, ja que 
determinades característiques poden suposar frens o 
avantatges competitius per al desenvolupament de l'activitat 
econòmica.  Els territoris de Catalunya tenen unes fortaleses 
que esdevenen oportunitats per fer créixer empreses basades 
en la innovació, la tecnologia i/o en nous models de negoci. 
Entre els objectius prioritaris de la Secretaria d'Empresa i 
Competitivitat cal destacar l'impuls i la promoció 
d'iniciatives en l'àmbit de l'empresa que siguin d'interès 
per a la competitivitat de l'economia catalana. El Programa 
operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de Catalunya 
destaca que cal promoure el treball per compte propi, 
l'esperit empresarial i la creació d'empreses, incloses les 
pimes i les microempreses innovadores. D'acord amb el que 
s'ha exposat anteriorment, aquesta Ordre té dos objectius: 
Fomentar la creació d'empreses com a resposta a la demanda de 
la població, sovint emprenedors que emprenen per necessitat i 
que solen generar projectes d'autoocupació. Fomentar la 
creació d'empreses des d'una òptica d'oportunitat, aprofitant 
les fortaleses del territori. Pels motius indicats, aquesta 
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l'Ordre planteja dues línies per al foment de l'emprenedoria: 
a) Línia A, per donar suport a entitats que tenen una visió 
massiva, territorial i social de l'impuls a la creació 
d'empreses. b) Línia B, complementària a l'anterior, 
orientada a entitats que volen engegar una emprenedoria 
d'oportunitat, selectiva i econòmica. Atesa l'Estratègia 
d'emprenedoria i ocupació jove 2013-2016; Atès el Pla de 
Govern que te per objectiu impulsar la petita i mitjana 
empresa i l'emprenedoria; Atès el Pla d'acció sobre 
emprenedoria 2020, amb l'objectiu de rellançar l'esperit 
emprenedor a Europa; Atès el programa Catalunya Emprèn, que 
té per objectius fomentar l'esperit emprenedor i promoure la 
cultura d'empresa a Catalunya amb l'activació de les 
activitats del país per crear noves empreses i generar 
ocupació; impulsar el canvi cultural en la societat i liderar 
l'impuls i la creació de noves empreses com a garantia 
d'ocupació, creixement econòmic, cohesió social i 
territorial; i estimular, difondre, detectar, recolzar i 
acompanyar qualsevol iniciativa per crear empresa a 
Catalunya; Vist que a la línia A d’aquesta convocatòria de 
subvencions s’hi poden presentar, entre d’altres, els 
ajuntaments i que les subvencions van adreçades a la 
realització d’accions de foment de l’emprenedoria com la 
informació i orientació a persones emprenedores, la 
realització de programes de formació adreçats a persones 
emprenedores, l’assessorament en el procés de creació 
d’empreses o l’acompanyament de les empreses durant els seus 
tres primers anys de vida. Vist que per l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Figueres el foment de la creació 
d’empreses és una de les prioritats per tal de poder generar 
activitat econòmica i ocupació, i de fet ha dut a terme 
accions en aquest àmbit des de l’any 2002 i vist que compleix 
amb els 3 anys d’expertesa en l’àmbit de la creació d’empresa 
que s’exigeix en l’Ordre. Atès que les despeses 
subvencionables en aquesta convocatòria són les remuneracions 
de personal tècnic propi, la contractació de serveis externs 
i les despeses indirectes, que la subvenció màxima és del 80% 
del cost de l’activitat subvencionable amb un import màxim 
anual de 100.000 euros i que el termini de presentació de les 
sol�licituds de subvenció és de 15 dies naturals  a comptar 
de l’endemà de la publicació de l’Ordre al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. Atès que l’Ajuntament de 
Figueres ha elaborat un Pla de Treball relatiu a un “Programa 
integral de suport a les persones emprenedores” a presentar 
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en el marc d’aquesta convocatòria, amb un pressupost total de 
106.230,68 euros distribuïts de la següent manera: 
Personal tècnic 69.676,50€ 
Contractació de serveis externs 22.698€ 
Despeses indirectes 13.856,18€ 
TOTAL Subvenció sol�licitada 106.230,68€ 

D'aquests 106.230,68 euros de pressupost total, 84.984,54 
euros serien a càrrec de la subvenció (80%) i els 21.246,14 
euros restants (20%) a càrrec de fons propis de l’Ajuntament, 
concretament els relatius al cost de retribucions i seguretat 
social del tècnic mig en activitats econòmiques, Lluís 
Zamorano Méndez, el qual d'acord amb el pla de treball, està 
adscrit a aquest programa de suport a la persona emprenedora.   
Les partides del pressupost municipal corresponents a 
aquestes despeses salarials són:   
16 401 43300 12001 Retr.bas.p.func. A2 desenv empresarial.  
16 401 43300 12100 Compl. desti func. desenv empresarial.  
16 401 43300 12101 Compl. específic func. desenv empresarial.  
16 401 43300 16000 Seguretat social desenv empresarial.  
Vist que en el Pla de treball, a més dels serveis bàsics i 
obligatoris que cal que l'entitat realitzi (segons 
l'establert en l'apartat 4 de l'Annex 2 de l'Ordre), 
l'Ajuntament de Figueres realitzarà els tres serveis 
següents: - Accions de sensibilització de la població envers 
el foment de l'esperit emprenedor. - Serveis de mediació per 
a l'accés al finançament dels projectes de persones 
emprenedores. - Serveis que facilitin el traspàs de negocis. 
Atesa la urgència que suposa acollir-nos a la convocatòria 
dins el termini establert, i vist l’informe del Cap de l’Àrea 
de Promoció Econòmica, adjunt a l’expedient, i per tot 
l’anteriorment exposat, l’Alcaldia Presidència, RESOL: 1r.- 
Aprovar els següents documents adjunts: - Annex 1: Pla de 
treball. Línia A “Programa integral de suport a les persones 
emprenedores”. - Annex 2: Fitxa d’entitat. Línia A “Programa 
integral de suport a les persones emprenedores”. - Annex 3: 
Pressupost. Línia A “Programa integral de suport a les 
persones emprenedores”. 2n.- Aprovar prendre part en la 
sol�licitud, davant el Departament d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, del Programa Integral de foment 
de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn 
convocatòria 2016, i sol�licitar una subvenció de 84.984,54€ 
(vuitanta-quatre mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb 
cinquanta-quatre cèntims). 3r.- Sotmetre aquest acord a 
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ratificació del Ple Municipal en la propera sessió que se 
celebri." 
 Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
hi donaran suport, però que quan es parla d'emprenedoria i de 
donar suport a les empreses ja saben que des del grup 
municipal de la Candidatura d'Unitat Popular els agrada fer 
una reflexió més profunda sobre el model que se’ls planteja; 
que no diuen res de nou quan s'afirma que la crisi 
conjuntural ha esdevingut estructural, donat que es troben 
davant un canvi de paradigma econòmic, local i global; que 
avui s’estendrà una mica perquè creuen que és important que 
des de l’Àrea de Promoció Econòmica se’ls escolti una mica 
més enllà a l’hora d’aplicar polítiques o programes o 
projectes o impulsar i donar suport a empreses que puguin 
emmarcar-se en projectes d’economia social i solidària; que 
és important que els recursos que posa l’Ajuntament per 
promoure el desenvolupament local siguin suficients i que per 
això donaran suport en aquesta proposta de demanar una 
subvenció que pot ser molt interessant per tots els 
figuerencs i figuerenques, però que també consideren que més 
que mai són necessàries polítiques valentes per afrontar una 
realitat complexa de desigualtat creixent, pobresa econòmica, 
ocupació precària, atur juvenil disparat; que en un context 
de crisi sistèmica, social i ecològica cal prioritzar unes 
polítiques econòmiques que integrin creació de riquesa, 
entitat i respecte ambiental; que l’economia verda proposa 
models de desenvolupament curosos amb el medi ambient; que  
la comunió social i solidària planteja un cicle econòmic 
fonamentat en quatre eixos com són les finances ètiques, la 
producció cooperativa, el comerç just i el consum 
responsable; que, per aquesta raó i des del seu punt de 
vista, els agradaria que en aquests documents, projectes i 
dictàmens que se’ls presenten des de l’Àrea de Promoció 
Econòmica fessin un avanç, petites dosis, petits passos per a 
avançar cap a un altre model perquè si es miren les dades 
veuen que en el darrer any en qüestió d'atur, per exemple, 
quasi bé no ha canviat res a Figueres, tot i que valoren la 
feina que es fa des de l'àrea; que el juliol del 2015, 3672 
persones es trobaven en una situació d’atur i el juliol de 
2016, 3390 persones continuen en una situació d’atur; que la 
diferència és de 280 persones; que no és menor, però que 
consideren que amb les polítiques de promoció econòmica cal 
ser creatius i que, per això, insisteixen que potser de forma 
discreta, de forma incipient es poden començar a aplicar 
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polítiques econòmiques diverses que els puguin donar uns 
resultats més favorables; que actualment l’economia social i 
solidària compta a tot Catalunya amb més de 40.000 empreses 
que generen 30.000 llocs de treball i compten amb prop de mig 
milió de clients i consumidors; que són xifres que  avancen 
de forma exponencial i que com ha explicat incorporen la 
proposta de valor centrades en el desenvolupament humà, 
social i ambiental; que és en aquest sentit que per enèsima 
vegada fan aquesta sol�licitud, aquest prec a l’Àrea de 
Promoció Econòmica perquè en les seves propostes incorpori, 
tant en el llenguatge, com en les propostes, com en les 
polítiques aquesta perspectiva, a més a més, quan des del 
mateix departament i el mateix programa, Emprèn 2016, a la 
seva web ja hi ha un espai on també es parla de qüestions des 
de l’àmbit del cooperativisme i de l'economia social i 
solidària, però que tanmateix amb la proposta que es fa des 
de l’àrea no hi ha ni un sol esment a aquesta possibilitat; 
que creuen que és interessant i que val la pena intentar-ho 
sobretot perquè tampoc hi ha hagut gaire diferència en els 
resultats amb les dades a la mà especialment pel que fa als 
llocs de treball a Figueres. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que té referències d'atur del que hi havia 
el 2015 i el que hi ha el 2016; que el 2015 hi havia quatre 
mil i escaig i ara tres mil i escaig i que aquestes són dades 
que ell té. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que el mes de juliol no. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que a l’abril d'aquest any hi havia 3989. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que a l’estiu l’atur acostuma a baixar per l’ocupació 
temporal; que són dades de l’Observatori d’empresa i ocupació 
consultades a dia d’avui; que les persones del mes de juliol 
de 2016 són 3390 i el juliol del 2015 són 3672; que hi ha una 
disminució d’un 1%; que està parlant d’un 17,80% el 2015 i 
d'un 16,10% el 2016; que ha agafat el mateix mes precisament 
per tenir en compte que són una ciutat turística i que, per 
tant, l’ocupació augmenta per descomptat en període estival i 
que no es pot comparar el juliol amb l’abril o el gener. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que les dades que té són de març o febrer; 
que tots saben que des de l'àrea s'estan fent accions sobre 
el cooperativisme i els finançaments alternatius; que els 



 8 

agrada i els entusiasma i que ho volen continuar fent; que ja 
sabia que sortiria això del cooperativisme perquè és quelcom 
que han de treballar i que ho han de treballar intensament, 
però que el fet és que ja està contemplat en totes aquestes 
accions; que és quelcom que ja no cal fer-ne un esment 
específic, sinó que és l’emprenedoria en totes les seves 
vessants que han de treballar i posar-hi esforç; que la 
persona que vulgui emprendre ho hauria de fer per la via que 
li sembli més correcta; que des d’un punt de vista del què és 
l’Empordà el cooperativisme ha tingut una història molt més 
exitosa en etapes anteriors; que en aquests moments al sector 
agroalimentari en queden algunes de les que existien, però 
que també és cert que les que s’estan constituint tenen 
aquest esperit més col�laboratiu; que dins l'EcoRegió 
Catalunya que es va constituir hi ha divisió que és 
l'EcoRegió Empordà que s'hi està treballant; que hi ha 
persones que hi estan invertint per aconseguir tots aquests 
objectius; que un d’ells és que el finançament que arribi a 
aquestes petites microempreses no vagi a accions 
especulatives, sinó a la creació de llocs de treball i a la 
creació d’activitat en un sector tant interessant i tant seu 
com és el sector agroalimentari i que, per tant, està 
totalment d’acord en que es pot fer alguna acció cosmètica 
per a reflectir-ho aquí, però que aquesta és la seva 
mentalitat i aquest és el seu objectiu. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que dóna les gràcies per la resposta; que normalment 
sempre l’entesa ha estat aquesta quan han plantejat aquestes 
qüestions; que es va fer una formació des de la mateixa àrea 
d’aquests temes, però que no es tracta d’una qüestió 
estètica, sinó que es tracta d’una qüestió de voluntat i que 
es pugui constatar que hi ha una voluntat des de Promoció 
Econòmica per impulsar altres maneres de fer; que la 
Candidatura d'Unitat Popular és una formació anticapitalista 
i segurament el seu model econòmic mai serà el mateix, però 
que el que ara hi veuen és una clara definició de 
l’emprenedoria i de l’activitat econòmica dels objectius 
d’aquests projectes en una perspectiva 100% neoliberal; que 
demanen que no només hi hagi una cosmètica, sinó que hi hagi 
una voluntat perquè els resultats són demostrables i que en 
molts altres municipis s’han dut a terme; que val la pena que 
s’intenti, però que si no funciona llavors es tindran els 
elements per dir que “això és molt de hippies” i que cal 
deixar-ho estar; que amb tota la seriositat que han tingut 
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tots els projectes cooperativistes, que tenen en el si de la 
seva forma d’entendre la producció, la igualtat, el respecte 
al medi ambient, la democràcia, l’horitzontalitat i la 
incorporació de col�lectius molt diversos, especialment 
col�lectius amb exclusió social, creu que es podrien veure 
experiències interessant a Figueres; que és l'àrea de 
Promoció Econòmica qui pot tenir aquest impuls i qui té la 
responsabilitat de fer-ho; que repeteix que no és qüestió de 
cosmètica, sinó de voluntat i que han de poder trobar-se quan 
calgui per poder treballar projectes d’aquests tipus, 
consultar altres experiències interessants i comparar i veure 
quines són viables a la ciutat de Figueres, ja que està ben 
segura que podran entendre’s i dur a terme algun projecte 
d’aquests tipus. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que, normalment, no és “anti” res; que està 
a favor de totes les posicions i totes les postures que 
siguin respectuoses; que tampoc té l'aspecte de hippie, però 
que a vegades fa bastant coses de hippies; que el fet és que 
s’està duent a terme tot un seguit d’accions en aquesta 
línia; que si la part cosmètica que ha dit la senyora Sànchez 
és fer-ho constar en un dictamen no és més que això; que el 
fet és que des del punt de vista intern està totalment 
assumit, que hi treballen i que estan a favor d’aquelles 
propostes que vinguin; que algunes ja van ser útils en el seu 
moment per part d’altres formacions, per posar en marxa 
algunes de finançament alternatiu, de cooperativisme i de 
qualsevol coses d’aquestes i que continuaran fent-ho amb 
intensitat per aconseguir que aquesta figura estigui a 
l’abast d’aquelles persones que vulguin emprendre. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el 
decret abans transcrit.  
 
----3. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l'Alcaldia de 9 d'agost de 2016 pel 
qual es van delegar l'exercici de les funcions de l'Alcaldia. 
La Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, 
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent: 
 "La substitució del titular de l'Alcaldia pels tinents 
d'alcalde està regulada en els articles 23 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 55 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
que va ser aprovat pel Decret legislatiu de la Generalitat de 
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Catalunya 2/2003, de 28 d'abril, 44, 46, 47 i 48 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals que va ser aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i 51, 52, 65, 66, 67, 68, 69 i 
70 de Reglament orgànic municipal. Per tot això, l'alcaldessa 
presidenta resol: Delegar en el tinent d'alcalde, senyor Pere 
Casellas Borrell, l'exercici de les funcions de l'Alcaldia 
entre els dies 16 i 31, ambdós inclosos, d'agost de 2016. " 
 
----4. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’Alcaldia de 9 d'agost de 2016 pel 
qual es van efectuar delegacions a favor del senyor Francesc 
Cruanyes Zafra. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret següent: 

"L'Alcaldia Presidència mitjançant un decret de 30 de 
juny de 2015 va delegar diverses competències en el senyor 
Francesc Cruanyes Zafra. Es considera adient modificar allò 
disposat en el decret referit. Vist el que disposen els 
articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local, 53 i 54 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser 
aprovat pel Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 
2/2003, de 28 d’abril, 41, 43, 44, 45, 114, 115, 116, 117 i 
118 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals que va ser aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 49, 54, 55, 65, 66, 
67, 68, 69 i 70 del Reglament orgànic municipal, l'alcaldessa 
presidenta resol: Primer. Revocar el decret de 30 de juny de 
2015. Segon. Delegar en el senyor Francesc Cruanyes Zafra 
totes les facultats de titularitat de l’Alcaldia, fins i tot 
la de resoldre mitjançant actes administratius que afectin 
tercers, sobre les matèries següents: 1. Expedients de 
contractes menors sobre matèries que estiguin compreses en 
els serveis que té delegats i totes les fases de la gestió 
del pressupost de despeses que se'n derivin. 2. Expedients 
d’activitats sotmeses als règims d’autorització ambiental, 
llicència ambiental, comunicació i innòcues. 3. Expedients de 
llicències comercials. 4. Expedients de llicències 
específiques d’establiments públics. 5. Expedients de 
llicències i d’autoritzacions sanitàries. 6. Expedients 
sancionadors relatius a matèries mediambientals. 7. 
Expedients per tal de sol�licitar i acceptar subvencions 
destinades als ens locals i relatives a matèries 
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mediambientals. 8. Expedients sobre solidaritat i cooperació. 
9. Expedients de llicències per a la conducció i tinença de 
gossos perillosos. 10. Expedients de llicències per a ús 
privatiu d'horts urbans de titularitat municipal. 11. 
Execució de totes les fases de la gestió del pressupost de 
despeses que es derivin de les delegacions anteriors. Tercer. 
Atorgar al senyor Francesc Cruanyes Zafra la potestat de 
resoldre els recursos de reposició que s’interposin contra 
els actes administratius dictats en virtut de la delegació 
d’atribucions de referència." 
  
----5. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’Alcaldia de 9 d'agost de 2016 pel 
qual es van efectuar delegacions a favor del senyor Joaquim 
Felip Gayolà. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret següent: 

"L'Alcaldia Presidència mitjançant un decret de 30 de 
juny de 2015 va delegar diverses competències en el senyor 
Joaquim Felip Gayolà. Es considera adient modificar allò 
disposat en el decret referit. Vist el que disposen els 
articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local, 53 i 54 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser 
aprovat pel Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 
2/2003, de 28 d’abril, 41, 43, 44, 45, 114, 115, 116, 117 i 
118 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals que va ser aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 49, 54, 55, 65, 66, 
67, 68, 69 i 70 del Reglament orgànic municipal, l'alcaldessa 
presidenta resol: Primer. Revocar el decret de 30 de juny de 
2015. Segon. Delegar en el senyor Joaquim Felip Gayolà totes 
les facultats de titularitat de l’Alcaldia, fins i tot la de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers, 
sobre les matèries següents: 1. Expedients de contractes 
menors sobre matèries que estiguin compreses en els serveis 
que té delegats i totes les fases de la gestió del pressupost 
de despeses que se'n derivin. 2. Aprovació dels programes de 
totes les festes que organitzi l’Ajuntament i contractació de 
tot tipus d’espectacles teatrals, musicals i de naturalesa 
anàloga que se’n derivin. 3. Acceptació de cessions de 
nínxols, criptes i panteons dels cementiris de Figueres a 
favor de l'Ajuntament. 4. Reconeixement de drets funeraris a 
favor de nous adquirents en els cementiris de Figueres. 5. 
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Adjudicació de drets funeraris a favor de nous titulars en 
els cementiris de Figueres. 6. Fixació d'horaris dels 
cementiris de Figueres. 7. Expedició de títols duplicats de 
drets funeraris per pèrdua dels originals dels cementiris de 
Figueres. 8. Legalització de drets funeraris en els 
cementiris de Figueres. 9. Aprovació de canvis de titularitat 
de drets funeraris en els cementiris de Figueres. 10. 
Aprovació del sistema de col�locació de làpides en nínxols, 
criptes i panteons en els cementiris de Figueres i concessió 
de les llicències o autoritzacions corresponents. 11. 
Expedients d'activitats extraordinàries que corresponguin a 
activitats de cultura popular i festes. 12. Expedients 
sancionadors relatius a matèries de serveis urbans. 13. 
Expedients sancionadors relatius a la gestió de residus. 14. 
Expedients sancionadors relatius al sanejament d'aigües 
residuals. 15. Execució de totes les fases de la gestió del 
pressupost de despeses que es derivin de les delegacions 
anteriors. Segon. Atorgar al senyor Joaquim Felip Gayolà la 
potestat de resoldre els recursos de reposició que 
s’interposin contra els actes administratius dictats en 
virtut de la delegació d’atribucions de referència." 
  
----6. Pressupostos: S'aprova inicialment un expedient de 
modificació de crèdit, per crèdit extraordinari, suplement de 
crèdit i transferència de crèdit. El senyor Masquef Creus 
procedeix a la lectura de la proposta següent 

"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 modificació de crèdit per concessió de crèdit 
extraordinari, suplement de crèdit i transferències de crèdit 
entre diferents grups de programes serà competència del Ple. 
Atès que s’ha de dotar de consignació pressupostària 
suficient determinades aplicacions pressupostàries per tal 
d’atendre les despeses necessàries pel normal funcionament 
dels serveis municipals. Atès que s’han modificat les 
prioritats d’inversió, actualitzant el seu finançament en 
base a resolucions favorables de determinades subvencions 
previstes en el pressupost inicial, a noves subvencions 
sol�licitades que també han estat resoltes favorablement, i 
al préstec bancari vigent, modificant per tant l’annex 
d’inversions. Es proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels 
acords següents: 1. Aprovar inicialment l’expedient de 
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modificació de crèdit, per crèdit extraordinari, suplement de 
crèdit i transferència de crèdit, 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 a aplicacions 
pressupostàries:   
Concessió de crèdit 
extraordinari.    

16.304.15320.61902 Adequació vorera c/ Monturiol  86.025,00 € 

16.304.15320.61903 

Adequació calçada dels Monjos i 
millores accessibilitat del seu 
entorn   489.221,46 € 

16.304.15320.61904 Arranjament accessos Albert Gurt 15.824,24 € 

16.304.15320.61905 Supressió barreres arquitectòniques 40.000,00 € 

16.304.34200.61900 
Asfaltatge i accessos plataforma 
pavelló 25.000,00 € 

16.304.34200.62200 Obra civil tenis taula 20.000,00 € 

16.301.34200.62201 
Projecte i estudis pavelló 
municipal 300.000,00 € 

16.202.32600.48012 
Subvenció lloguer nau cicle 
formatiu electromecànica 6.000,00€ 

Suplement de 
crèdit:   

16.303.425.62300 Calderes edificis municipals 29.997,31 € 

16.405.92000.62500 Mobiliari oficina 10.000,00 € 

16.301.92000.63200 Adequació casa consistorial 113.291,70 € 

16.301.34200.63200 Adequació edificis esportius 100.000,00 € 

16.301.23100.63200 
Reforma dependències serveis 
socials 318.500,00 € 

16.201.33400.226092 Funcionament cultural popular 10.000,00 € 

16.202.32000.226990 Activitats educació 27.915,00 € 

16.101.91200.22706 Estudis i treballs tècnics 9.000,00 € 

16.111.92000.226021 
Anuncis i continguts mitjans 
comunicació 7.200,00 € 

16.105.92001.63600 
Adquisicions infraes. informàtiques 
i comunicació 30.000,00 € 

16.304.16300.22700 Neteja viària 1.392,82 € 

16.304.16300.22701 Neteja viària ampliació 2008 3,31 € 

16.304.16300.22702 Neteja viària ampliació 2008 200,03 € 

16.304.16500.227010 Manteniment enllumenat 13.636,62 € 

16.304.16210.22703 
Ampliació recollida escombraries 
2012 52,05 € 

16.304.16210.22704 
Ampliació recollida escombraries 
2014 10,41 € 

16.304.16210.22706 
Annex ampliació recollida 
escombraries 2008 541,71 € 

16.304.16220.22700 
Ampliació contracte deixalleria 
2008 1,66 € 
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16.304.16220.22701 Servei deixalleria 7.725,27 € 

16.304.17100.22704 Ampliacions jardineria 2010 193,14 € 

16.303.17210.22699 
Funcionament medi ambient i 
qualitat ambiental 15.000,00€ 

  1.676.731,73€ 
Baixa aplicacions 
pressupostàries:    

16.110.13200.62400 Compra vehicle g.u.  -802,73 € 

16.301.33301.63500 Projecte canvi platea Teatre Jardí -6.177,72 € 

16.105.92001.64101 Transparència -879,26 € 

16.304.15320.61900 Pla asfaltatge voreres    -500.000,00 € 

16.105.49100.64100 Sistema informació territorial -30.000,00 € 

16.304.13300.62300 Ampliació servei estacionament -10.000,00 € 

16.301.34200.62200 Pavelló municipal 
-1.000.000,00 

€ 

16.405.92000.20200 Lloguers -6.000,00€ 

16.304.92000.227012 Manteniment entarimats -7.500,00 € 

16.201.43200.22609 Turisme cultural -2.500,00 € 

16.202.32600.22606 Xarxa Espais Municipals d'Estudi -27.915,00 € 

16.103.92000.13102 Indemnitzacions personal temporal -9.000,00 € 

16.101.91200.226011 
Desp. instit i repres. tinen 
alcaldia -7.200,00 € 

16.401.43300.226992 
Figueres presentació captació 
inversions -30.000,00 € 

16.304.17100.227000 Manteniment de parcs i jardins -22.614,92 € 

16.304.17100.227002 Ampliació jardineria 2009 -1.142,10 € 

16.303.16230.22700 Gestió recollida selectiva  -15.000,00€ 

  1.676.731,73€ 

2. Aprovar la modificació de l’annex d’inversions adjunt a 
l’expedient. En base a aquest nou pla d’inversions i al seu 
finançament, procedir a realitzar a l’aplicació 
pressupostària 16.105.92001.64101 una retenció de crèdit per 
no disponibilitat de 1.120,55 euros per no estar garantit del 
seu finançament. 3. Exposar al públic l'expedient de 
modificacions pressupostàries de conformitat amb el que 
preveu l'article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 4. 
Facultar l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes i 
gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors." 
Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Masquef Creus 
que diu que es fan un seguit de modificacions de crèdit 
pressupostaris i es reformula part del capítol 6 relatiu a 
les inversions amb les modificacions que estan relacionades 
al text d’aquest dictamen; que s'han anat exposant als 
diferents grups municipals perquè creien que era de suficient 
envergadura com per mantenir una reunió i intentar explicar 
els dubtes que tinguessin; que tot això es refereix a l’eina 
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del pressupost que és una eina dinàmica i que per cost 
d’oportunitat entenen que s’ha d’anar adequant a les 
necessitats d’inversió de l’equip de govern; que hi ha unes 
partides relatives a crèdit ordinari i que n’hi ha unes que 
per la seva envergadura són de crèdit extraordinari i tant a 
la Comissió Informativa com al llarg de les trobades han 
intentat anar desgranant en la mesura del possible. 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
Ciutadans no va a dar apoyo a este punto, básicamente, porque  
se retira una partida de un millón de euros en el pabellón; 
que en el presupuesto se abstuvieron y qye esta partida 
estaba contemplada; que el gobierno elimina esta partida y 
decide gastarla en otro tipo de inversiones, pero que desde 
su punto de vista una de las prioridades para abstenerse fue 
el amortizar deuda; que si el gobierno considera que a día de 
hoy no se va a gastar ese dinero, tendrían dos opciones, o 
guardarlo o amortizar deuda; que desde su punto de vista no 
tendrían que gastarlo en otro tipo de cosas; que si el 
gobierno prefiere invertir en otro tipo de cosas puede 
entenderlo, pero que no lo comparte y que con este punto para 
Ciutadans es suficiente como para no apoyar este punto. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Armengol 
Subirós que diu que la Candidatura d'Unitat Popular tampoc hi 
donarà suport, bàsicament, perquè pensen que un cop més estan 
en una improvisació en canvis sobre la marxa de temes que 
haurien d’estar sobradament previstos; que està parlant de 
les obres de les dependències dels serveis socials, de 
l’adequació de seguretat d’aquest edifici i de l’edifici del 
pavelló nou, tot això sense parlar de la joia de la corona 
com és que estan  traient 700.000 euros del projecte del nou 
pavelló que bàsicament són per alimentar aquestes partides 
que acaba de dir; que n’hi ha d’altres que suposa que deuen 
estar sobradament justificades, però que hi ha els 500.000 
euros d'asfaltatge que es passen a un sol carrer i que no sap 
si significa que hi haurà carrers que es quedaran sense 
l’atenció que estava prevista; que aquí vol fer una petita 
reflexió sobre una nota de premsa que el govern ha fet 
pública perquè pensa que tots plegats s'ho haurien de fer 
mirar quan volen positivitzar una improvisació o una falta de 
recursos que potser és real; que a la nota de premsa el 
govern diu que “en aquesta modificació de crèdit del 
pressupost de 2016 es donarà compliment als objectius 
prioritaris del govern municipal com és la millora 
d’instal�lacions esportives i la creació de la principal com 
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es el nou pavelló municipal”; que entén que és totalment al 
revés, ja que s'intenta vendre com una cosa positiva allò que 
des del punt de vista del pavelló municipal és negatiu perquè 
té 700.000 euros menys de dotació i que ja es veurà què 
passar l'any que ve i què passarà els següents; que ja es 
veurà si tindran la capacitat financera suficient per poder-
hi fer front i que no és que per a la Candidatura d'Unitat 
Popular el nou pavelló municipal sigui la joia de la corona, 
però que sí que és cert que tot plegat denota que a mig 
partit s'estan canviant les regles del joc. 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que el grup popular, en principi, hi donarà suport; que vol 
fer un parell de matisos i valoracions; que en l'aprovació 
del pressupost van fer una abstenció a canvi d'unes partides 
que veu que en aquí hi són com poden ser els ordinadors per 
les associacions de veïns, els 40.000 euros de barreres 
arquitectòniques i 40.000 euros de l’adequació de l’Albert 
Gurt i la Pujada al Castell; que sobre el tema del pavelló, 
de la joia de la corona, li agradaria dir que aquest milió 
d'euros no es quedarà en 700.000 perquè 300.000 seran per fer 
el projecte; que el grup popular espera que l'any vinent els 
comptes estiguin prou bé perquè es pugui tirar endavant; que 
aquests 700.000 euros o milió amb els que es comptava aquest 
any siguin l’any vinent i que s’hi pugui afegir una mica més 
perquè llavors es compensaria; que això és el que li va dir 
el senyor Jordi Masquef; que sobre el tema de les voreres que 
hi ha 500.000 euros entenen que deu ser per la Calçada dels 
Monjos; que no és un model que els agrada ni estarien d’acord 
en tot, però que entenen que els diners són els que són i que 
el crèdit que s’ha fet també dóna pel que dóna; que donaran 
suport perquè es van comprometre a fer l’abstenció del 
pressupost a que això es dugués a terme; que agraeix el que 
ha fet el senyor Jordi Masquef; que aniran controlant que 
això es dugui a terme, però que confien en què sigui així; 
que hi ha aquest tres o quatre punts que no els agraden, però 
que esperen que de cara al pressupost de l'any vivent el 
pavelló pugui estar a la partida i que es pugui incrementar. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus 
que diu que, en primer lloc, agraeix al senyor Jordi Masquef 
la seva disposició per explicar en què consistien aquestes 
modificacions de crèdit; que estan parlant d’1.676.000 euros; 
que és una quantitat prou gran com per donar les explicacions 
oportunes; que pot compartir amb els seus companys moltes de 
les coses que s’han dit; que des del grup d’Esquerra valoren 
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aquesta modificació de crèdit que proposa el govern com un 
pas més en aquesta agonia que està resultant ser el govern 
socioconvergent que conformen; que és una agonia que, 
desgraciadament, està afectant la seva ciutat  que prova de 
resistir davant la manca de planificació que protagonitza el 
seu govern; que és una agonia que a més està provocada, al 
seu entendre, per motius egoistes i partidistes que no són 
altres que el manteniment en el poder de dos partits que es 
neguen a acceptar que han perdut la força que tenien fa uns 
anys; que avui es constata que el seu acord de govern, així 
com els pressupostos que van presentar a principi d’any, no 
són res més que l’intent d’ocultar que la ciutadania ja no 
els té la confiança que els tenia, però que tot i el seu 
intent d’ocultar-ho i la seva forma de governar o de no 
governar fa evident que no poden seguir com fins ara; que 
aquesta és l’enèsima modificació que fan sobre un pressupost 
que en el seu moment ja es va presentar tard i malament; que 
s'ha de recordar que els pressupostos es van aprovar 
definitivament el mes de març, però que, a més a més, avui la 
modificació es fa sobre unes inversions que el govern va 
vendre com imprescindibles, tan imprescindibles que avui, mig 
any després de la seva aprovació, han de modificar perquè no 
estaven ben planificades; que està clar amb l’exemple del nou 
pavelló esportiu de la ciutat que és una inversió d’un milió 
i mig d’euros que l’alcaldessa va anunciar en un Teatre Jardí 
ple de gom a gom durant la nit de l’esport a Figueres, però 
que va oblidar d'anunciar que la partida per al pavelló 
esportiu es reduiria en un milió d’euros davant de les 
mateixes entitats després del pacte d’estabilitat amb 
Compromís i l’aprovació definitiva del pressupost; que 
esperen que almenys l'alcaldessa sigui capaç d’anunciar 
davant de tots els figuerencs que la manca de planificació 
del seu govern ha provocat que la inversió es redueixi a 
300.000 euros amb els quals difícilment el poliesportiu 
arribarà a bon port a curt termini tenint en compte una 
sentència que està a punt de caure i que esperen que no 
caigui en contra de l’Ajuntament; que hauria estat molt més 
senzill i sensat consensuar les inversions que eren realment 
necessàries i treballar perquè aquestes fossin possibles; que 
des d’Esquerra no votaran a favor d’aquesta modificació de la 
mateixa manera que no van votar a favor del pressupost del 
govern, però que, en aquest cas, s’abstindran; que 
s'abstindran perquè la voluntat que té la ciutat i els seus 
equipaments avancin, però també per no obstruir un govern que 



 18 

ja es posa prou pals a les rodes ell mateix i que simplement 
el seu vot serà una abstenció. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Masquef Creus 
que diu que, en relació a la intervenció de Ciutadans, 
òbviament que hi havia la possibilitat d’amortitzar deute, 
però que l’altra és la que el govern ha escollit que  és la 
d’adequar les inversions al ritme d'execució material de 
totes les inversions que tenien en ment, ja que un pressupost 
és una eina dinàmica; que s'han anat suplementant partides 
d’inversions que el govern ja tenia en ment i que, per tant, 
aquí no es pot parlar d’improvisació; que hi ha les 
dependències de serveis socials que havien previst fer-les en 
dos anys, però que han decidit tirar-les endavant al 
pressupost del 2016; que han decidit destinar molts diners a 
un dels problemes que van detectar quan van fer aquesta 
diagnosi que són els carrers de la ciutat i que, per això, hi 
ha el projecte de Calçada dels Monjos, dels Fossos i carrers 
adjacents al col�legi La Salle; que és un projecte ambiciós; 
que han destinat bastants diners a acabar les voreres del 
carrer dels genis, és a dir, el carrer Monturiol perquè les 
seves voreres es veuran ampliades en tot el que és 
L'Abrigall, Can Gallego i l’Administració Tributària; que tot 
això anirà lligat amb un projecte que s’està duent ara a 
terme que és el projecte d’accessibilitat fins a la plaça 
El�líptica i l’aparcament per a les persones que visiten la 
ciutat; que enlloc veu improvisació; que és un projecte 
cohesionat que va des de la plaça El�líptica fins al centre 
de la ciutat intervenint en tot el que és l’entorn del 
col�legi La Salle; que a més es posa en valor les 
dependències dels serveis socials de les quals es necessitava 
suplementar crèdit i que en comptes de fer-ho el 2017 es fa 
el 2016; que també s'insufla crèdit en altres 
infraestructures o altres obres que necessiten finançament;  
que la resta de grups volen fer veure que el govern baixa o 
elimina la partida del pavelló, però que és el contrari, ja 
que aquesta no és la seva intenció, sinó que es canvia la 
nomenclatura i s'anul�la la partida del pavelló per 
transformar-la en una que es diu "Projecte i estudis del 
pavelló" perquè entenen que serà en aquest 2016 quan realment 
es meritarà aquesta despesa; que podran criticar si el 2017 
no es data suficientment la partida per fer aquesta obra que 
el govern considera estratègica, però no abans; que no s’han 
d'avançar; que se n’ha fet una lectura com que es redueix la 
partida, però que no és així, sinó que es transforma perquè 
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resulta que la legislació no deixa disminuir una partida per 
després l'any que ve tornar-la a suplementar; que es tracta 
únicament que per necessitats i per cos d’oportunitat s'ha 
considerat fer aquestes inversions; que els poden treure els 
colors si en el pressupost de 2017 no es destinen diners al 
pavelló, però no ara; que estan d’acord que podrien haver 
optat per amortitzar préstec, però que han optat per fer 
altres inversions que tenien en cartera; que no només 
destinen 40.000 euros a la supressió de barreres 
arquitectòniques, sinó que durant l’any s’han anat fent 
diferents projectes com l’adequació de l’itinerari adaptat 
per a vianants al Centre de Formació Joaquim Xirau i la ronda 
Arquitecte Giralt per valor de 43.000 euros; que l’adequació 
de l’itinerari de vianants entre la Plaça El�líptica i Plaça 
de l’Escorxador té una dotació de 272.000 euros; que hi ha 
l'adequació de la vorera del carrer Nou al carrer Sant 
Antoni; que també hi ha d'altres actuacions indirectes com la 
reparació de diverses cruïlles de vehicles i vianants com són 
les del carrer Col�legi, les del carrer Sant Llàtzer, i 
moltes altres; que la despesa que consideren un objectiu clar 
i prioritat d'aquest govern que són els carrers s'està 
complint i amb escreix; que volia apuntar això perquè creu 
que és suficientment important i no fer vendre a la premsa 
que el titular fàcil sigui “Figueres desinverteix un milió 
d’euros en el pavelló” perquè això no és així, sinó que 
s’adeqüen al ritme que una obra d’aquesta magnitud comporta i 
que quan s’hagi de fer la inversió allà els trobaran. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que li agradaria especificar o ampliar una miqueta el que 
ha comentat el regidor Jordi Masquef; que en relació al 
pavelló i a altres inversions el que es fa és que el mes de 
setembre es veu el que es pot arribar a fer amb el temps 
material que hi ha fins el desembre; que es va  concertar un 
préstec pel qual hi ha uns diners ingressats al compte de 
l’Ajuntament per quan s’hagin de pagar les factures; que no 
té cap sentit tenir diners al compte corrent de l'Ajuntament 
i tenir-los guardats quan es poden pagar obres que sí que 
realment estaran fetes aquest mes de desembre; que això no 
vol dir que aquesta partida d’un  milió d’euros, de la qual 
ara en guarden 300.000, no s’acumuli l’any que ve; que aquest 
discurs que ha fet la senyora Lladó queda molt bé a nivell 
teòric, però que hauria d'esperar a treure’l l’any 2018 que 
és quan s'han compromès a tenir el pavelló acabat; que ara 
queda molt bé, però que no concorda amb la realitat; que 
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s’havien compromès a fer un pavelló en aquest mandat; que 
pregunta que quin sentit té tenir els diners guardats quan 
realment hi ha obres que es faran aquest 2016; que pregunta 
que si prefereixen que es paguin amb caràcter plurianual quan 
es té el préstec fet; que no té cap sentit; que els podran 
criticar quan s'aprovi el pressupost del 2017 i no es vegi 
una partida pressupostària per un pavelló municipal amb els 
700.000 d'aquest any més els diners que s'hi destinin l'any 
que ve; que s'han d'esperar a veure el projecte de 
pressupost, però ara el que troben més racional i més lògic 
és que els diners per un préstec que tenen concertat es 
dediquin a obres que realment es faran aquest 2016; que no 
s'improvisen ara, sinó que estaven previstes al pressupost 
que van aprovar el mes de març, com són les obres de 
l’adequació d’aquesta Casa Consistorial, les obres de les 
dependències de serveis socials o el pavelló vell; que 
aquesta és la lògica d’aquesta modificació de crèdit; que no 
deixen de fer res, sinó que avancen el pagament aquest any de 
coses que havien previst pagar-les en dos anys al pressupost 
inicial i que és aquesta l’única lògica sense deixar de fer 
res. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que con todo lo que ha dicho tampoco se siente muy 
identificado; que su crítica no iba por otros sitios; que 
después de las explicaciones casi va a aceptar barco como 
animal acuático; que lo que el había dicho es que se pidió un 
millón y medio para un pabellón; que si lo vuelve a hacer el 
año que viene ya van tres, y el siguiente van cuatro y medio 
y al siguiente son seis y que entonces el pabellón puede 
terminar costando cuatro cuando se habrá aprobado en varios 
presupuestos una partida por seis; que uno de los motivos por 
los que se abstuvieron era porque querían que ese millón de 
euros se gastase ahí y que ahora el gobierno dice que tiene 
otras prioridades, pero que esas son sus prioridades y no las 
de Ciutadans; que ya ha dicho que le parece bien que el 
gobierno tenga sus prioridades, pero que su teoría sería 
amortizar deuda si ahora se rebaja esa partida; que desde su 
punto de vista no lo tendrían que haber pedido o tendrían que 
haber hecho un mejor análisis del dinero real que se 
necesitaba; que ahora el gobierno coge 700.000 euros y se los 
gastan en otras cosas que quizás se necesiten, pero que no lo 
comparte; que Ciutadans no les ha acusado en ningún momento 
de improvisación; que pueden pensarlo, pero que no lo han 
dicho; que la mayor parte de la crítica que el gobierno ha 
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hecho supone que iba para otros grupos y no exactamente para 
Ciutadans porque se han centrado justamente en este millón; 
que entiende cuando dice que los destinan a otras cosas y que 
no pasa nada, pero que no lo apoyan porque consideran que no 
se tiene que hacer así; que tampoco quieren que su crítica 
vaya más lejos; que consideran que se tendría que guardar 
porque posiblemente, en el siguiente presupuesto, si quieren 
tirar adelante el pabellón que vale 4.000.000 de euros y 
ahora solo destinan 300.000 euros, les faltaran 3.700.000; 
que se tendrán que ir poniendo; que tendrán que ir aprobando 
partidas; que si el año que viene y el siguiente vuelven a 
desviar 700.000 euros podrá considerar que les están tomando 
el pelo porque estarán desviando una parte de esa partida que 
están aprobando para un pabellón que considera que se 
necesita y que confía que el gobierno lo hará, pero que 
prefiere que el dinero que se apruebe sea para lo que esté 
aprobado. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que en aquest cas el senyor Amelló de 
manera molt raonable està plantejant obertament que en 
comptes de destinar aquests 700.000 euros a altres 
inversions, els faria servir per amortitzar préstec. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que no lo habría pedido. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que el senyor Amelló hauria demanat que 
el préstec que s'ha fet aquest any fos de menys import; que 
de fet això ho va demanar i que li van estimar les 
al�legacions perquè la intenció del govern era demanar-lo 
encara més alt; que es va rebaixar en la mesura que van 
trobar el punt d'acord; que en aquest sentit estan totalment 
d'acord; que l'opció del senyor Amelló com a prioritat és 
amortitzar préstec, però que en aquest cas li ha de dir que 
volen jugar fort la carta del préstec a llarg termini amb les 
inversions pendents a la ciutat perquè hi ha una situació de 
baix endeutament amb un percentatge realment baix de préstec 
viu i una situació d'interessos baixos que hi ha i que 
esperen tenir durant uns quants anys; que Ciutadans té la 
prioritat d’amortitzar deute, però que el govern el que fa 
amb aquests 700.000 euros és avançar despesa que ja es tenia 
compromesa per al 2017 perquè era despesa plurianual, ja que 
ara s'està en la fase de contractació del projecte i que 
aquest diners no els tindrien gastats d'aquí a desembre; que 
ara no parlaria de dos o tres milions com a preu del pavelló 
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perquè serà el que digui el projecte tècnic; que s'encarrega 
un projecte que serà el que dirà el que val el pavelló que 
volen, funcional i de tres pistes; que serà un pavelló 
sobretot dedicat a entrenament, ja que de pavelló de 
competició ja en tenen un de gran i que funciona; que el preu 
d'aquest pavelló es tindrà el 2017 perquè serà quan tindran 
el projecte que serà el que dirà quan val i que tenen el 
compromís del govern que aquests 700.000 euros, que ara es 
destinen a coses que realment es faran el 2016, han de sortir 
el 2017, però que, a més a més, s'hi haurà d'afegir una 
partida més important perquè aquest pavelló estigui finançat 
quan es passi a contractar entre el 2017 i el 2018. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Lladó Saus 
que diu que porta un discurs escrit perquè no es volia deixar 
res, ja que el tema és suficientment important com per deixar 
les coses clares; que no li agrada escenificar a un 40%, sinó 
que li agrada fer-ho al 100%; que si el govern no els enganya 
avui els va enganyar el mes de març perquè el mes de març va 
vendre que la seva inversió prioritària era el pavelló; que 
s'hi va destinar un milió d'euros; que els grups de 
l'oposició van preguntar si el govern estava segur que 
destinaria un milió d'euros al pavelló i que la resposta que 
va ser que sí perquè era la inversió prioritària; que era un 
milió d'euros el 2016; que pregunta que què s'han gastat amb 
el projecte del pavelló; que el mes de març els van enganyar; 
que no està retraient les formes; que el govern no pot anar 
venent només titulars perquè de titulars i de fer voler 
coloms ja n'han tingut molts; que la ciutadania figuerenca, 
en la qual s’inclou, n’està cansada perquè volen accions, que 
s’executin els projectes i poder viure en una ciutat d’una 
manera tranquil�la; que creu que aquest govern es va 
conformar per repartir-se el pastís i que de cara al 
pressupost havien d’evidenciar quina era la porció de pastís 
de cadascú; que això és el que avui els retreu; que li sembla 
perfecte que facin aquesta modificació de crèdit; que no hi 
votaran en contra, sinó que s'abstindran, ja que volen que la 
ciutat, però volen que ho faci de manera clara i amb 
planificació i sense improvisació i que pregunta que si de 
les coses que s'han explicat avui no n’hi havia cap que no se 
n’adonessin abans. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que sí. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Lladó Saus 
que diu que si en sabien alguna s'hauria d'haver reflectit en 
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el pressupost; que simplement és això; que han dit mil i una 
vegades, i el govern també ho ha dit, que els pressupostos 
són l’eina més important per evidenciar el projecte de ciutat 
i la planificació que es té per a aquell any de cara a les 
necessitats dels figuerencs; que l’únic que demanen és que es 
faci; que és el govern qui governa, però que els grups de 
l'oposició estan en el seu dret d’explicar què és el que no 
veuen bé; que simplement és això i que reitera que 
s’abstindran precisament perquè volen que la ciutat avanci. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que li sembla molt bé, però que demana 
que es mirin el pla d’inversions i les despeses plurianuals 
aprovades que contenen aquesta planificació d’inversions 
entre 2016 i 2017; que tot el que avui recullen en aquesta 
modificació de crèdit està previst i està planificat en una 
despesa plurianual que vol dir 2016 i 2017; que si es veuen 
amb capacitat per avançar-ho ho fan, ja que és el més 
racional perquè no té cap sentit tenir els diners guardats en 
un compte corrent quan es pot pagar tot aquest any; que el 
compromís d’un milió segueix essent-hi; que és un milió en el 
pressupost del 2016 que s’acumularà al del 2017 del qual en 
disposen 300.000 per adjudicar el contracte ara i que quan el 
2017 no vegin els 700.000 euros més el compromís que hi hagi 
de cara a l’any podran dir que han incomplert, però que ara 
encara no ho poden dir. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació la proposta abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els 
tretze membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres,  
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, 
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea 
Montero, Galimany Granés, Olmedo Delestal, Borrego Torres i 
Vergés Moreno; en contra, els cinc membres de l’Ajuntament 
següents: Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García Quesada, 
Amelló Montiu i Pérez Márquez; i abstenir-se, els tres 
membres de l’Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà 
Fortunet i Giró Ribas. 
 
----7. Assistència social: S'aprova la pròrroga per l'any 
2016 del Pla d'Igualtat Municipal de Figueres 2013-2015. La 
senyora Pujol Matas procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

"El Pla municipal en sessió de data 3 de desembre de 
2013 va aprovar el Pla d’Igualtat Municipal de Figueres pel 
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període 2013-2015. Aquest pla té com a finalitat ser una eina 
que permeti guiar l’actuació de les persones que formen 
l’Ajuntament per avançar cap a una societat més igualitària, 
més justa i més democràtica, i té com a finalitat eradicar 
els estereotips i les barreres existents que encara 
actualment dificulten i limiten la plena participació de les 
dones en igualtat de condicions en totes les esferes i 
dimensions humanes. Els seus objectius generals són dissenyar 
i ordenar la política d’igualtat d’oportunitats des de la 
participació i la coordinació de tots els serveis de 
l’Ajuntament de Figueres; provocar el debat i la participació 
de les dones i el teixit associatiu sobre la seva realitat; 
articular programes i actuacions que facilitin el 
desenvolupament integral i la socialització de les persones; 
propiciar l’accés de les dones a la participació en els 
diferents àmbits de la vida ciutadana (social, cultural, 
laboral, econòmica,…), a la informació i als recursos 
públics; afavorir la coresponsabilització familiar i 
propiciar una major i millor presència de les dones en 
l’àmbit educatiu, cultural i de la comunicació mediàtica; 
treballar per eliminar la discriminació laboral per motius de 
gènere; millorar la salut integral de les dones, promoure 
l’eliminació de la violència i atendre les dones en risc 
d’exclusió social. El Servei d’Informació i Atenció a la Dona 
(SIAD) va iniciar el passat mes de febrer un procés 
participatiu amb l’objectiu de renovar el Pla d’Igualtat 
Municipal. Aquest procés, supervisat per una consultoria 
externa encarregada de la diagnosi, està previst que 
conclogui en els propers mesos. La Generalitat de Catalunya, 
titular de les competències en matèria de promoció de la 
dona, estableix l’obligatorietat de disposar d’un Pla 
d’Igualtat Municipal per poder establir un Contracte Programa 
relatiu als Serveis d’Informació i Atenció a les Dones pel 
qual es transfereixin els fons necessaris pel sosteniment del 
servei i els programes que s’hi desenvolupen. La Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes estableix en l’article 7.1, l’adscripció de l’Institut 
Català de les Dones (ICD) al Departament de la Presidència. 
Aquest canvi ha tingut repercussions organitzatives en la 
gestió del Contracte Programa dels Serveis d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIADs), que durant el període 2012–2015 
formaven part de l’Acord Marc per a la coordinació, 
cooperació i col�laboració entre el Departament de Benestar 
Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i 
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Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, en 
matèria de Serveis socials i altres programes relatius al 
benestar i les polítiques d’igualtat.  Així doncs per a la 
signatura del Contracte Programa per al període 2016-2019 
relatiu al SIAD cal disposar d’un Pla d’Igualtat Municipal 
vigent. En l’expedient consta l’informe del Cap del Servei de 
Benestar social en què exposa que s’està en procés de 
redacció del nou pla i es considera oportú prorrogar 
l’anterior fins a la finalització dels treballs de diagnosi i 
confecció del nou document. La pròrroga del Pla municipal 
d’igualtat proposada no comporta cap despesa econòmica. En 
base als antecedents exposats; la Comissió Informativa 
General proposa  al Ple de l'Ajuntament  l'adopció dels 
acords següents: 1r.- Aprovar la  pròrroga per l’any 2016 del 
Pla d’Igualtat Municipal de Figueres 2013-2015 i mantenir la 
vigència de les seves directrius. 2n.- Autoritzar a 
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució de l'acord anterior." 

Seguidament, intervé el senyor García Quesada que diu 
que votaran que sí a l’ampliació d’aquesta pròrroga del Pla 
d’Igualtat, però que demanen que no s’eternitzi; que els 
treballs per la redacció del nou Pla d’Igualtat s’agilitzin 
tot el que es pugui davant la necessitat de tenir-los 
actualitzats i que sobretot vol insistir en què aquests Plans 
d’Igualtat han d’anar acompanyats del personal necessari per 
poder-lo dur a terme perquè aprovar un Pla d’igualtat que no 
comporti el personal suficient per poder-lo implementar no 
deixar de ser res més que paper mullat. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Perpinyà 
Fortunet que diu que hi votaran a favor, però en la mateixa 
línia de company de la Candidatura d'Unitat Popular; que 
estan al setembre de 2016 i que, per tant, ja van tard amb  
la pròrroga del 2016; que espera que, un cop fet aquest 
procés de diagnòstic i actualització del Pla, en el qual 
saben que s’hi està treballant i han pogut participar-hi, 
també tinguin una partida de pressupost per tal de poder 
tirar endavant les polítiques que se’n derivin perquè massa 
sovint fan estudis i diagnòstics, però que llavors no tenen 
els diners per tirar endavant les polítiques i que volen fer 
un vot a favor i un vot de confiança, però també un prec 
perquè el pressupost del 2017 inclogui les partides que 
calguin per tirar endavant aquestes polítiques que contempla 
el Pla d’Igualtat 2017. 
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Seguidament, després de les intervencions esmentades,  
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, aprovar el 
dictamen abans transcrit. 
 

----8. Assistència social: S'aprova el Contracte Programa 
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col�laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. El 
senyor Casellas Borrell procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

"El Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres varen 
signar, en data 8 de juny de 2012 el “Contracte Programa 
2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la 
col�laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Es 
tracta de l’instrument utilitzat entre l’administració 
autonòmica i la municipal per articular els compromisos i les 
relacions de coordinació i cooperació d’ambdues parts en 
matèria de  benestar social. Atesa la satisfacció en relació 
als resultats obtinguts és voluntat de les dues entitats 
tornar a establir un nou contracte programa pel període 2016-
2019. El Contracte programa 2016-2019 dóna continuïtat als 
serveis i programes inclosos en el Protocol del Contracte 
Programa 2015 a excepció de la fitxa 28, relativa al Servei 
d’informació i atenció a les dones (SIAD) que passa a ser 
objecte d’un contracte programa diferent atès que l’organisme 
gestor de les competències d’aquesta fitxa, l’Institut Català 
de la Dona està adscrit, a partir del mes de gener de 2016 al 
Departament de Presidència. Les fitxes dels serveis o 
programes inclosos consten a l’annex que s’aprova juntament 
amb el Contracte programa. Es proposa l’aprovació del 
Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col�laboració entre el Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Figueres, 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat. L’objecte d’aquest 
document és la concreció dels acords generals per al període 
2016-2019 entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Figueres en relació a la prestació i el finançament dels 
serveis inclosos en el contracte programa i en l’establiment 
dels eixos estratègics, els objectius generals, les 
actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament dels 
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mateixos. Segons consta en la fitxa econòmica del Contracte 
Programa per a l’any 2016 l’aportació del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya és de 862.380,61 euros. Així mateix també es 
desglossen les quantitats previstes per les anualitats 
següents, sens perjudici que hagin de ser establertes 
posteriorment mitjançant un Protocol addicional que signaran 
les dues administracions amb caràcter anual. Les fitxes que 
es convenien són les següents:  - Serveis Socials Bàsics: 
professionals dels equips bàsics, servei d'ajut a domicili 
social, servei d'ajut a domicili dependència i ajuts 
d'urgències socials. - Serveis d'intervenció socioeducativa 
no residencials per infants i adolescents. - Acollida i 
integració a persones estrangeres immigrades. - Programa 
d'inclusió social. - Servei de transport adaptat. - Òrgans de 
participació. - Programa de desenvolupament comunitari. - 
Programa de mediació sociocultural amb el Poble gitano. - 
Activitats o projectes adreçats a joves. - Plans i mesures 
d'igualtat en el treball. - Plans i mesures per igualtat per 
persones LGBTI. - Planificació i avaluació estratègica. En 
l’expedient consta l’informe del Cap del Servei de Benestar 
Social i de la Tècnic d’Administració General favorables a 
l’aprovació  del Contracte Programa 2016-2019 pel Contracte 
Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col�laboració entre el Departament de Treball, Afers socials 
i Famílies i l’Ajuntament de Figueres, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat. L’article 41.5 de la Llei 12/2007 de 
Serveis Socials, preveu que la Generalitat ha d’establir 
convenis quadriennals de coordinació i cooperació 
interadministrativa amb els ens locals a fi de garantir la 
coresponsabilitat en la prestació de serveis socials i 
l’estabilitat dels serveis i de llurs professionals. El 
Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col�laboració entre el Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Figueres, 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat. té naturalesa de 
contracte interadministratiu de caràcter plurianual, tal com 
els descriu l’article 312 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny (ROAS). D’acord amb l’article 303 del ROAS, per 
conveni pot establir-se una relació de cooperació consensuada 
entre els ens locals i altres administracions públiques per 
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al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, 
en la satisfacció dels quals quals tinguin un interès comú. 
El Contracte programa s’ajusta, pel que fa a objecte, 
contingut i elements al que disposen els articles 307 i 308 
del ROAS. En base als antecedents exposats; la Comissió 
Informativa General proposa  al Ple de l'Ajuntament  
l'adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar el Contracte 
Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col�laboració entre el Departament de Treball, Afers socials 
i Famílies i l’Ajuntament de Figueres, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat, segons el text del document que 
s’adjunta a aquest acord. 2n.- Autoritzar a l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució de l'acord anterior." Prossegueix 
amb la paraula el senyor Casellas Borrell que diu que vol 
afegir que a la trobada amb la consellera de Benestar Social 
van palesar que hi havia 63.000 euros que no havien estat 
concedits, però que feien falta per a dues educadores socials 
més específicament per a la comunitat del Barri de Sant Joan; 
que la consellera es va mostrar oberta a trobar una solució 
en aquesta mancança que presentava el contracte programa; que 
el dia 28 hi haurà una trobada amb el secretari general i que 
aquesta és una de les qüestions que es posaran sobre la 
taula. 

Seguidament, intervé el senyor Armengol Subirós que diu 
que el senyor Casellas ha mig contestat alguns dels dubtes 
que tenia, però que abans que res vol dir que la seva 
convicció és que es troben davant un document d’una 
rellevància tal que no ha tingut el tractament que es mereix 
ni l’altre dia a Comissió Informativa; que es fa una Comissió 
dels representants dels grups municipals per tractar les 
parades del mercat, però que no se'n fa cap per parlar del 
contracte marc de Serveis Socials que és el que dirigeix 
l’actuació d’un dels departaments cabdals en la situació que 
estan pel benestar de la ciutat; que creu que el document, 
com que és jubilat ha tingut dues hores per llegir-se’l, és 
molt important i que caldria haver-lo discutit amb 
profunditat; que no té clar si l’haurien d’aprovar o no, però 
que l’aprovaran perquè no han fet aquesta discussió a fons; 
que la quantitat de 860.000 euros per les 45.000 persones que 
hi ha a Figueres no li sembla que sigui una quantitat 
proporcional; que hi ha alguns elements dins el document que 
fan pensar que no avancen; que potser és perquè el 
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departament no té disposició dinerària suficient per poder 
avançar; que a l'apartat 6 de la fitxa de temes de personal 
dels Serveis Socials bàsics fa un detall dels professionals 
que hi ha en aquests serveis bàsics; que la sorpresa és 
important perquè fa referència que a l'any 2015 hi havia nou 
treballadores socials i sis educadores socials i que preveu 
que el 2016 hi hagi nou i sis, el 2017 també nou i sis, el 
2018, nou i sis, i que per al 2019 també nou i sis; que no 
sap si han de signar aquest document; que té els seus dubtes; 
que quant als 63.000 euros que ha dit el senyor Casellas, no 
els veu enlloc reflectits i que com que no hi són és un altre 
dubte que se li obre; que no té clar si realment estan signat 
un xec en blanc o no, però que no ha vist cap conseqüència 
rellevant de la visita de la consellera Bassa; que avui se’ls 
està avançant una, però que no està concretada; que 
l’Ajuntament de Figueres donarà el vistiplau en aquest 
document que no diu que estigui malament, sinó que per a ell 
no s’adequa a les necessitats de la ciutat; que més tard 
parlaran sobre el tema de plantilles perquè resulta que més 
tard segurament aprovaran l'increment d'una persona per a 
serveis socials que entraria en el que diu aquest document 
marc i que, per tant, hi ha tota una sèrie de coses que no li 
acaben de quadrar; que l'aprovaran si el senyor Casellas creu 
que s'ha d'aprovar i que no ho diu fent broma perquè creu que 
sí que s’ha d’aprovar, però que fa una petició ferma que quan 
hi hagi temes d’aquesta rellevància no se’ls haurien de 
trobar un dilluns per aprovar-los un dijous, sinó que les 
haurien de tractar a fons, a fons i a fons. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que dóna la raó al senyor Armengol i 
que probablement haurien de ser molt més bel�ligerants perquè 
les necessitats dels Serveis Socials són molt elevades; que 
una de les coses que més li ha impactat o molestat és aquest 
nou i sis, nou i sis i nou i sis; que també ho ha vist; que 
transmetran les ganes que això canviï; que igualment 
disposaran aviat i ho compartiran de seguida d'un document 
des de Serveis Socials per veure quines són les necessitats 
de personal; que miraran com poden encaixar tot això amb les 
lleis que els vénen dictades que no els deixen poder prestar 
tots els serveis que els ciutadans es mereixen i més en un 
context com el del Barri de Sant Joan que sembla que cada dia 
és pitjor i on es produeixen situacions d’extrema gravetat i 
que no poden atendre suficientment; que aquesta és la 
situació; que han de ser més bel�ligerants; que en podrien 
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haver parlat més, però que malauradament això ve com donat; 
que tots van sentir el que va dir la Consellera; que poc hi 
havia a poder protestar; que sí que és veritat que potser han 
de protestar més; que li agradaria que fos millor, però que 
no és el cas; que creu que s'ha d'aprovar i anar fent i 
batallant; que la conseqüència pràctica de la reunió amb la 
consellera es començarà a posar en marxa a partir d ela 
visita del secretari general que creu que ahir es va 
concretar; que aquesta és la situació; que espera que això no 
quedi en una mera visita; que estan convocats per 
l'alcaldessa d’immediat per fer una valoració de la imputació 
de les conselleries en la resolució de la situació a l'oest 
de la ciutat i del barri de Sant Joan; que també podran 
parlat el que s’ha fet i que d’aquí mig any podran avaluar-
ho; que també en podran parlar en la propera Comissió del 
Barri de Sant Joan que si no va equivocat hi ha data o ha de 
ser per al mes d’octubre i que dóna la raó al senyor Amengol, 
però que s’ha d’aprovar el contracte programa. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que se li ha quedat una cosa al tinter; que 
una de les coses molt positives que apunta aquest document i 
que la Candidatura d'Unitat Popular batallarà molt perquè es 
compleixi és que per primera vegada en aquests contractes 
marc apareix la necessitat d’avaluació constant; que és un 
tema que fins ara si estava previst no s’estava fent, però 
que ara està previst que d’una manera sistemàtica es facin 
avaluacions i seguiments de totes aquestes actuacions a 
serveis socials; que això ho van comentar en repetides 
vegades tant amb el tema del Barri de Sant Joan com amb 
altres temes de serveis socials; que no poden limitar-se a 
fer informes quantitatius sobre si s'han rebut tantes 
persones o s'han resolt tants lloguers, sinó que s’ha d’anar 
una mica més a fons; que en aquest document, d’una manera 
molt encertada, apunta maneres importants quant a l’avaluació 
i que creu que és un dels temes que haurien d’introduir 
sistemàticament als serveis socials de la ciutat. 
 A continuació,  després de les intervencions esmentades,  
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, aprovar el 
dictamen abans transcrit. 
 
----9. Assistència social: S'aprova el contracte programa 
2016-2019 pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones. La 
senyora Pujol Matas procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 
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"El Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres varen 
signar, en data 8 de juny de 2012 el “Contracte Programa 
2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la 
col�laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. La Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes estableix en l’article 7.1, l’adscripció de l’Institut 
Català de les Dones (ICD) al Departament de la Presidència. 
Aquest canvi ha tingut repercussions organitzatives en la 
gestió del Contracte Programa dels Serveis d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIADs), que durant el període 2012–2015 
formaven part de l’Acord Marc per a la coordinació, 
cooperació i col�laboració entre el Departament de Benestar 
Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, en 
matèria de Serveis socials i altres programes relatius al 
benestar i les polítiques d’igualtat. A partir d’aquest any 
2016, l’ICD torna a gestionar directament el Contracte 
Programa dels SIAD. Es proposa l’aprovació del Contracte 
Programa 2016-2019 pel Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones de l’Ajuntament de Figueres, un instrument que permet 
la cooperació i coordinació entre l’ICD i l’administració 
municipal per a la prestació del servei, amb eficàcia, 
equitat i justícia social. La vigència de l’acord s’estableix 
des de l’1 de gener de 2016 i fins el 31 de desembre de 2010. 
En l’acord s’estableixen els objectius generals i específics 
del servei i en el quart les accions a desenvolupar per part 
de l’ens local i l’ICD. L’ICD aportarà a l’Ajuntament de 
Figueres la quantitat màxima de 23.000 euros anuals pel 
servei d’informació i atenció a les dones durant el període 
de vigència del contracte programa. En l’expedient consta 
l’informe del Cap del Servei de Benestar Social i de la 
Tècnic d’Administració General favorables a l’aprovació  del 
Contracte Programa 2016-2019 pel Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones de l’Ajuntament de Figueres. Són 
d’aplicació els articles 56 i 83 de la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, relatius a la descripció dels serveis d’informació 
i atenció a les dones i les competències dels municipis, 
entre les quals, s’estableix la de programar, prestar i 
gestionar els serveis d’informació i atenció a les dones. La 
disposició final quarta de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes estableix el contingut 
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del Contracte Programa. El Contracte programa 2016-2019 pel 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones de l’Ajuntament de 
Figueres té naturalesa de contracte interadministratiu de 
caràcter plurianual, tal com els descriu l’article 312 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). 
D’acord amb l’article 303 del ROAS, per conveni pot establir-
se una relació de cooperació consensuada entre els ens locals 
i altres administracions públiques per al desenvolupament de 
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels 
quals quals tinguin un interès comú. El Contracte programa 
s’ajusta, pel que fa a objecte, contingut i elements al que 
disposen els articles 307 i 308 del ROAS. En base als 
antecedents exposats; la Comissió Informativa General proposa  
al Ple de l'Ajuntament  l'adopció dels acords següents: 1r.- 
Aprovar el contracte programa 2016-2019 pel Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones de l’Ajuntament de 
Figueres, segons el text del document que s’adjunta a aquest 
acord. 2n.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè 
realitzi tants actes i gestions com calguin per a l’execució 
de l'acord anterior." 

Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
el punt 7 que abans han aprovat de prorrogar el Pla 
d’Igualtat va directament relacionat amb aquest; que des de 
la Candidatura d'Unitat Popular hi donaran suport; que se 
l’han estat mirant; que voldrien parar especial atenció en 
una qüestió concreta que contempla el contracte programa que 
diu que “Figueres haurà de disposar d’un espai físic on s’ha 
de prestar el servei d’informació i atenció a les dones que 
ha de complir les característiques següents: ha d’oferir-se 
informació, atenció i assessorament en un espai públic 
diferenciat d’altres serveis i d’accés directe per a les 
dones usuàries, ha d’estar ubicat en un lloc d’accés fàcil i 
amb bona comunicació a nivell de transport públic, ha de 
disposar d’un o més espais privats, ha de garantir la 
confidencialitat a les dones usuàries, el local ha de complir 
les mesures d’accessibilitat i de seguretat requerides per la 
llei”; que aquestes són algunes de les qüestions que 
contempla aquest contracte programa; que ara mateix el Servei 
d'informació i atenció a les dones només pot utilitzar les 
instal�lacions de serveis socials per atendre les usuàries de 
violència masclista; que consideren que caldria millorar 
aquestes condicions pel que citava en el text del contracte, 
per qüestions de confidencialitat i per a poder prestar una 
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atenció a l’alçada del que requereix una usuària que s’adreça 
a un servei d’informació i atenció de la dona víctima 
d’agressions o de violència masclista; que en aquest sentit 
té una pregunta lligada amb el Pla de Barris que es va 
aprovar en el Ple passat; que en el Pla de Barris aprovat amb 
la modificació del pla financer es mantenia 100.000 euros per 
la fitxa número 6 que era el Pla d’Igualtat; que el camp 
d'aquesta fitxa contempla la creació del punt dona; que la 
pregunta és que si amb l’aprovació del Pla de Barris i 
aquests 100.000 euros que es van poder mantenir en aquest 
camp 6 per fi Figueres podrà gaudir de tenir uns serveis i 
unes instal�lacions on les dones puguin adreçar-se i tinguin 
el Serveis d'informació i atenció a les dones en aquest 
espai, però que, a més a més, s'ha de recordar que Figueres 
només té una sola tècnica; que aquest contracte programa és 
ambiciós, però que una sola tècnica bàsicament pot absorbir 
els casos d’urgència de violència masclista extrema i que té 
poc marge per implementar campanyes de conscienciació i 
campanyes de difusió per aturar aquesta situació de 
violències masclistes quotidianes; que ha de repetir la 
necessitat que hi ha d'ampliar tècnicament aquest servei 
perquè, per exemple, van aprovar una moció per fer una 
campanya de conscienciació contra els micromasclismes que no 
s’ha dut a terme; que, a dia d’avui, després d’un any no s’ha 
pogut dur a terme; que són pacients, però que creuen que cal 
abordar aquesta qüestió amb tota la seva complexitat i 
gravetat i que s'han de donar més recursos econòmics, un 
espai d’atenció digne i un equip tècnic suficient per poder 
donar resposta. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Pujol Matas que diu que està completament d’acord amb tot 
això; que és evident que fa falta; que són els primers que ho 
pateixen perquè una tècnica per Figueres és molt poc, però 
que han de remarcar que quant a tema estructural estan on 
estan i que de moment és el que hi ha, però que vol deixar 
molt clar que el tema confidencial i d’atenció a les dones en 
cap cas està mal fet, sinó que hi ha absoluta 
confidencialitat; que les dones que pateixen maltractament i 
que necessiten els serveis d’aquesta tècnica estan 
perfectament ateses i sense cap problema i que volia deixar 
molt clar això.  

Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que en cap cas ha dit el contrari en la seva 
intervenció, però que sí que ha parlat de la necessitat de 
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tenir un espai exclusiu que està definit des del 2008 perquè  
amb l’anàlisi del Pla de Barris del Centre Històric ja estava 
definit i que en el contracte programa que ara mateix 
aprovaran també ho està; que no diu que en els casos concrets 
es vulneri la confidencialitat, però que estan parlant de 
poder fer una atenció digna, un espai exclusiu, referencial, 
fàcil i accessible; que les anàlisis dels documents que van 
aprovant ho diuen així; que la pregunta concreta que feia 
sobre aquests 100.000 euros que s’aproven al Pla de Barris 
del Centre Històric és que a la fitxa del camp 6 diu, 
exclusivament, que l’acció és crear el punt dona i posa nom 
inclús i que pregunta que si aquesta és la intenció; que el 
Pla de Barris es pot executar fins al 2018; que pregunta que 
si en el que queda fins 2018 Figueres tindrà un punt dona al 
centre de la ciutat finançat pel Pla de Barris, una part del 
finançament de l’Ajuntament i una part del finançament de la 
Generalitat i que demana que es respongui aquesta pregunta. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Pujol Matas que diu que en aquest moment encara no està 
previst, però que miraran de fer tot el possible perquè sigui 
així, ja que l'interès del govern també és aquest. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que no s'ha 
de perdre de vista que la finalitat són polítiques 
d’igualtat; que el punt dona és necessari a tota la ciutat, 
però que fer-ho amb eines del Pla de Barris del Centre 
Històric entén que no n’hi ha prou perquè la ubicació seria 
dins l’àmbit territorial que agafa el Pla de Barris quan el 
destinatari és de tota la ciutat o de totes les dones de la 
ciutat; que s'hauria de mirar de combinar la finalitat del 
Pla que és fer polítiques que incideixin pròpiament en 
l’àmbit territorial amb la finalitat de la Igualtat; que s'ha 
de veure com poder utilitzar aquests 100.000 euros en un punt 
dona quan l’àmbit és per tota la ciutat per més que estigui 
inclòs a dins i que es pot comprometre quant a la finalitat 
que hi hagi un punt dona. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que dóna les gràcies per les respostes; 
que no és ella que s'ho inventa perquè el punt dona està 
definit entén que al marc territorial del Pla de Barris; que 
l’única actuació que està descrita al camp 6, l’única fitxa 
que hi ha, és per la creació d’un punt dona i que, per tant, 
entén que si en el pla financer hi ha previstos 100.000 euros 
seran per això; que totes les polítiques, iniciatives i 
campanyes de conscienciació que es puguin fer en aquest marc 
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amb el Servei d'informació i atenció a les dones i la 
regidoria no haurien de ser exclusivament a l'atenció a la 
violència masclista, sinó també a la prevenció i a l'atenció 
a la dona i a les seves necessitats en general. 

Seguidament, intervé la senyora Perpinyà Fortunet que 
diu que vol apuntar el que ha dit la regidora sobre que tenen 
els recursos que tenen, però que aquest és un contracte 
ambiciós que els sembla molt encertat; que ha tingut molta 
cura la persona que ho ha tirat endavant perquè és fàcilment 
indefinible per a una única persona i per a una ciutat tan 
gran; que només volia fer aquest matís sobre que el 
contracte, la teoria i el que queda escrit està molt bé, però 
que sense recursos humans i tècnics per tirar-ho endavant es 
podria quedar en paper mullat i que només volia fer aquesta  
reflexió. 

A continuació,  després de les intervencions esmentades,  
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, aprovar el 
dictamen abans transcrit. 
 
----10. Aportacions i subvencions: S'aproven les propostes 
presentades per a l'atorgament de les subvencions adreçades a 
entitats culturals, educatives, juvenils, esportives, socials 
i veïnals que desenvolupin projectes, activitats i serveis 
estables d'utilitat pública i d'interès social (període 2016-
2019). El senyor Martínez Puig procedeix a la lectura del 
dictamen següent:  

"El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 7 d'abril de 
2016, va acordar aprovar inicialment les bases reguladores 
per a l'atorgament de subvencions adreçades a entitats 
culturals, educatives, juvenils, esportives, socials i 
veïnals que desenvolupin projectes, activitats i serveis 
estables d'utilitat pública i d'interès social (període 2016-
2019). En data 13 de maig de 2016 , mitjançant decret de 
l’Alcaldia Presidència, es va provar la convocatòria de les 
esmentades subvencions. Una vegada acabat el termini de 
presentació de sol�licituds, se n'han presentat un total 99 
sol�licituds, de les quals 37 corresponen a l’àmbit de 
cultura, educació i joventut,   23 a l’àmbit d’esports, 22 a 
l’àmbit de benestar social i 17 a l’àmbit temàtic d’acció 
cívica. D'acord amb les bases reguladores de la subvenció, el 
27 de juliol va tenir lloc la sessió de la Comissió de 
Valoració, que va puntuar les sol�licituds presentades, amb 
el resultat que consta a l'acta. Posteriorment, el 3 d’agost, 
s'ha reunit la Comissió General, que recull la proposta de la 
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Comissió de Valoració i eleva al ple la proposta d'assignació 
de les quantitats a subvencionar, amb el resultat que consta 
també a l'acta corresponent. L'acta també reflecteix que 
L'aportació prevista s'augmenta en dos mil  Euros (2.000,00 
€), provinents  de l’àmbit d’esports i que aniran amb càrrec 
a la consignació destinada a Ajuts a l’Esport, partida número 
2016 203 34100 48000. L’aportació prevista disminueix en  deu 
mil Euros (10.000,00 €) provinents de l’àmbit d’Acció Cívica 
i que caldrà alliberar de l’autoritzat a la partida “convenis 
plurianuals assoc. veïns (2015-2018)” 206 92400 48002. Essent 
l'aportació econòmica final per a aquesta convocatòria serà 
de quatre-cents trenta-cinc mil  Euros (435.000 €). En base 
als antecedents exposats; la Comissió Informativa General 
proposa al Ple de l'Ajuntament  l'adopció dels acords 
següents: 1r: Aprovar la proposta de subvenció presentada per 
la Comissió d’Avaluació, així com la proposta  de subvenció 
de la Comissió General per un import total de quatre-cents 
trenta-cinc mil  Euros (435.000 €) quantitat desglossada pels 
imports i amb càrrec de les partides aprovades al pressupost 
municipal pel 2016 que consten a continuació: 
Projectes de l’àmbit temàtic de la cultura, l’educació i la joventut 

Aplicació 16 201 33400 48004 Import 210.000 euros 

Projectes de l’àmbit temàtic d’esports 

Aplicació 16 203 34100 48001 Import 90.000 euros 

Aplicació 2016 203 34100 48000 Import 2.000 euros 

Projectes de l’àmbit temàtic del benestar social i la salut 

Aplicació 16 205 23100 48004 Import 35.000 euros 

Aplicació 16 205 31100 48000 Import 25.000 euros 

Aplicació 16 205 23100 48003 Import 35.000 euros 

Projectes de l’àmbit temàtic de l’acció cívica i els drets civils 

Aplicació 16 206 92400 48002 Import 38.000 euros 

i en conseqüència atorgar les subvencions, d'acord amb les 
bases reguladores  a les entitats i pels imports que consten 
a l’annex 1 que s’adjunta a l’expedient  2n.- Desestimar 
l’atorgament de les subvencions sol�licitades a les entitats 
i pels motius que consten a l’annex 2 que s’adjunta a 
l’expedient: 3r. Aprovar el model de conveni regulador de la 
subvenció, que hauran de signar les entitats en el moment de 
l'acceptació, i que és el que consta com a annex 3 a aquest 
acord. 4t.  Aprovar la despesa  complementària de  dos mil 
Euros (2.000 €) amb càrrec a la partida  2016 203 34100 
48000. 5è. Alliberar la quantitat de deu mil  euros  
(10.000,00 €) de la quantitat contemplada a les bases 
específiques i consignada a la partida 16 206 92400 48002. 
6è.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi 
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tants actes i gestions com calguin per a l’execució de 
l'acord anterior." 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor García 
Quesada que diu que la Candidatura d'Unitat Popular votarà a 
favor; que volen aprofitar per reivindicar i posar de 
manifest el valor que té l’associacionisme entès com a escola 
de democràcia i com a mecanisme de cohesió social a la 
ciutat; que troben a faltar la taula de joventut que cal 
revitalitzar i actualitzar, de la qual en formen part 
entitats que ja no exerceixen o entitats que existeixen, però 
que no en formen part; que també creuen que seria necessària 
en aquesta ciutat la creació d’una taula del lleure; que 
entenen que s’ha de donar suport a totes aquestes entitats 
culturals, educatives, juvenils i esportives que compleixen 
els criteris pels quals es demanen subvencions; que cal 
potenciar-les perquè és una de les millors eines de 
participació que té la ciutat i tenen els ciutadans d’aquesta 
vil�la i que, per part de l’Ajuntament, s’ha d’apostar perquè 
aquestes associacions i aquestes entitats tinguin la 
capacitat d’autogestionar-se a si mateixes. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades,  
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, aprovar el 
dictamen abans transcrit. 
 A continuació fa ús de la paraula la Presidència que diu 
que és un punt important que porta molta feina feta i també 
la voluntat que hi puguin concórrer totes les entitats de la 
ciutat, que són moltes, d’acord amb uns criteris objectius, 
amb uns criteris totalment proporcionals a l’activitat que 
fan i altres criteris totalment objectius que fan que cada 
entitat percebi el que es considera just; que vol felicitar 
la feina feta per part de tots els regidors que han 
intervingut en l’expedient per poder arribar en aquests 
convenis que ja vinculen per quatre anys i que permetran 
programar l’activitat de les entitats fins el 2019. 
 
----11. Ordenances municipals: S'aproven els preus públics 
relatius a la programació de setembre a desembre de 2016 als 
Centres Cívics Municipals. El senyor Masquef Creus procedeix 
a la lectura del dictamen següent:  

"Durant els mesos de setembre a desembre de 2016 està 
prevista la realització d’una programació de cursos i 
activitats a desenvolupar en els Centres Cívics Municipals de 
la ciutat de Figueres: Centre Cívic Creu de la Mà i Centre 
Cívic Joaquim Xirau, essent necessària l’aprovació dels 
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corresponents preus públics. En l’expedient consta l’informe 
de la Cap del Servei d’Acció Cívica en què es posa de 
manifest la relació d’activitats, la forma, lloc i termini de 
pagament de les diferents activitats i en els quals s’indica 
la necessitat d’aprovar els preus públics corresponents a les 
activitats programades. Tenen la consideració de preus 
públics les prestacions pecuniàries que s’han de satisfer per 
la prestació de serveis o la realització d’activitats de 
competència municipal en règim de dret públic quan, prestant-
se també aquests serveis o activitats per part del sector 
privat, siguin de sol�licitud voluntària per part dels 
interessats. Són obligats al pagament els qui es beneficiïn 
dels serveis o activitats pels quals s’hagin de satisfer 
aquells. L’import dels preus públics ha de cobrir, com a 
mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat 
realitzada. Quan existeixin raons socials, benèfiques, 
culturals o d’interès públic que així ho aconsellin podran 
assenyalar-se preus públics que resultin inferiors als del 
cost del servei prestat o l’activitat realitzada prèvia 
adopció de les previsions pressupostàries oportunes per a la 
cobertura de la part del preu subvencionat. Són d’aplicació 
el capítol VI del títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals; els articles 24 a 27 de la 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, 
l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, les Ordenances Fiscals i la resta de normativa 
d’aplicació. L’establiment i la fixació dels preus públics 
correspon al Ple, d’acord amb el procediment establert a 
l’article 49 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local. En base als antecedents exposats, 
la Comissió Informativa General proposa al Ple de 
l'Ajuntament  l'adopció dels acords següents: 1.- Aprovar els 
preus públics relatius a la programació de setembre a 
desembre de 2016 dels Centres Cívics Municipals de la ciutat 
de Figueres: 

Activitats Centre Cívic Creu de la Mà Octubre-Desembre 2016 
Activitats Preus 

Hatha Ioga (Grup Matí) 38 € 

Hatha Ioga (Grup Tarda) 38 € 

Mlc, Mètode D’alliberament De Cuirasses 35 € 

Balls En Línia 35 € 

Country Catalan Style 35 € 
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Zumba & Dance 35 € 

Zumba (Gac) 35 € 

Racó D’artistes: Dibuix I Pintura Per A Tots Els Nivells (Matí) 50 € 

Racó D’artistes: Dibuix I Pintura Per A Tots Els Nivells (Vespre) 40 € 

Anglès Conversa “Listen And Speak” 40 € 

Anglès De Supervivència (Nivell Zero) 40 € 

Aprèn La Llengua Xinesa (Nivell Zero) 40 € 

Tastet De Constel�lacions Familiars 22 € 

Patchwork Nadalenc 25 € 

Inspira’t Per Nadal! Arbres, Calendaris D’advent... 38 € 

Educació Canina En Família 50 € 

Grup De Labors 3 € 

Racó de Petits Artistes: dibuix, pintura i manualitats 20 € 

Txi-Kung En Família 20 € 

Teatre Infantil, Expressió A Través De Les Arts Escèniques 20 € 

English For Kids, Aprenem Anglès 20 € 

Fotografia Per A Joves (Street Photography) 20 € 

Inicia’t En L’informàtica Des De Zero (Windows, Word, Internet) 50 € 

Monogràfic: Edita Els Teus Vídeos Amb Power Director 25 € 

Monogràfic: Organitza’t Amb Google Drive I Calendar 25 € 

Gimnàstica I Pilates Terapèutic Matí 1 +50 (Entre 50 I 64 Anys ) 25 € 

Gimnàstica I Pilates Terapèutic Matí 1 +50 (65 +) 20 € 

Gimnàstica I Pilates Terapèutic Matí 2 +50 (Entre 50 I 64 Anys )  25 € 

Gimnàstica I Pilates Terapèutic Matí 2 +50 (65 +) 20 € 

Gimnàstica I Pilates Terapèutic Matí 3 +50 (Entre 50 I 64 Anys )  25 € 

Gimnàstica I Pilates Terapèutic Matí 3 +50 (65 +) 20 € 

Gimnàstica I Pilates Terapèutic Tarda +50 (Entre 50 I 64 Anys )  25 € 

Gimnàstica I Pilates Terapèutic Tarda+ 50 ( 65 + ) 20 € 

Taller De Memòria  (Entre 50 I 64 Anys) 20 € 

Taller De Memòria  (65 +) 15 € 

Masterclass Sobre Pintura Acrílica I Poliacrilats 35 € 

Sortida: Visitem El Car 20 € 

Activitats Centre Cívic J.Xirau Octubre-Desembre 2016 
Activitats Preus 

Balls En Línia 38 € 

Ioga 38 € 
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Pilates 35 € 

Disco Dance 38 € 

Urban Scketching 40 € 

Taller De Mitja 38 € 

Ganxet: Tècnica Granny Squares 25 € 

Anglès Inicial Ii 40 € 

Anglès Inicial 40 € 

Anglès: Preparació First 40 € 

Mindfullness I Educació Emocional Per A La Gestió De L’estrès  38 € 

Fitoteràpia per al dia dia 30€ 

Taller De Grafologia  40 € 

Tapes Japoneses 30 € 

Canelons I Canapès Festius 45 € 

Cuina Índia: Receptes Familiars 45 € 

Pastisseria Creativa Per A Nadal 45 € 

Finger Food Dolços 45 € 

Divertim-Nos Cuinant! (Infants) 12 € 

HIP-HOP FUNKY (Infants) 20 € 

Actic Avançat (Nivell 3) 50 € 

Actic Mitjà (Nivell 2) Bloc 1 45 € 

Informàtica Bàsica: Word, Excel I Retoc D’imatge 60 € 

Tauleta/Mòbil: Apps I Retoc D’imatge 30 € 

Gimnàstica I Treball Corporal +50 (Entre 50 I 64 Anys) 25 € 

Gimnàstica I Treball Corporal +50 (65 +) 20 € 

Taller De Memòria +60 Anys (Entre 60 I 64 Anys) 20 € 

Taller De Memòria +60 Anys (65 +) 15 € 

Informàtica +60 Anys (Continuació Nivell Bàsic) (60-64) 20 € 

Informàtica +60 Anys (Continuació Nivell Bàsic) (65 +) 15 € 

Informàtica +60 Anys (Continuació Nivell Avançat (60-64) 20 € 

Informàtica +60 Anys (Continuació Nivell Avançat) (65 +) 15 € 

Taller De Salut Infantil 35 € 

Masterclass Joieria I Complements 35 € 

Sortida: Visitem El Car 20 € 

Respecte la programació de cursos dels centres cívics 
municipals les activitats  s'iniciaran el dia 3 d'octubre de 
2016 i finalitzaran el 23 de desembre. La matriculació online 
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serà del 20 al 22 de setembre.  El calendari de pagament serà 
del 20 de setembre i podrà restar obert fins al 30 de 
novembre de 2016 per tal d'aconseguir el mínim de persones 
per la última activitat programada. El pagament pot fer-se a  
les oficines de La Caixa o pagar via online amb targeta de 
crèdit, mitjançant el programa de gestió Mateu que té 
vinculat el número de compte  Tributs Acció Cívica:2100-0013-
70-0200812316. 2.- Sotmetre a informació pública el present 
acord durant un termini de trenta dies mitjançant la inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
província, al Diari Oficial de la Generalitat de de 
Catalunya, i en el tauler d’anuncis de la corporació. El 
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia 
de la publicació en l’últim butlletí oficial en el qual surti 
publicat. Si l’últim dia del termini fos dissabte aquest 
quedarà prorrogat fins al dia següent hàbil inclòs. 3.- 
Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de 
tants actes i gestions com calguin per a l’execució els 
acords anteriors."  Prossegueix amb la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que volia aprofitar aquest punt de 
l’ordre del dia per posar en valor la tasca que es realitza 
des dels centres cívics, sobretot per l'ampliada i variada 
oferta que aquests centres cívics ofereixen als ciutadans de 
la ciutat; que també li agradaria posar en valor el cada 
vegada més gran nombre d’usuaris que acudeixen als serveis 
prestats per aquests centres cívics i que per tal de fer 
publicitat de les activitats que es duran a terme en aquests 
centres cívics així com de facilitar la matriculació en els 
diferents cursos que s’ofereixen es farà una petita 
presentació el dia 16 de setembre. 

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

-----12. Ordenances municipals: S'aproven els preus públics 
relatius a la programació d'octubre a desembre de 2016 del 
Teatre El Jardí, La Cate i Auditori Caputxins. El senyor 
Martinez Puig procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Durant els mesos d’octubre a desembre de 2016 està 
prevista la realització d’una programació de música, teatre i 
espectacles infantils al Teatre Municipal El Jardí, a la Sala 
La Cate i a l’auditori Caputxins, essent necessària 
l’aprovació dels corresponents preus públics. En l’expedient 
consta l’informe del director d’Espais Escènics en què es 
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posa de manifest la relació d’activitats, la forma, lloc i 
termini de pagament de les diferents activitats i en els 
quals s’indica la necessitat d’aprovar els preus públics 
corresponents a les activitats programades. Tenen la 
consideració de preus públics les prestacions pecuniàries que 
s’han de satisfer per la prestació de serveis o la 
realització d’activitats de competència municipal en règim de 
dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o 
activitats per part del sector privat, siguin de sol�licitud 
voluntària per part dels interessats. Són obligats al 
pagament els qui es beneficiïn dels serveis o activitats pels 
quals s’hagin de satisfer aquells. L’import dels preus 
públics ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat 
o de l’activitat realitzada. Quan existeixin raons socials, 
benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho 
aconsellin podran assenyalar-se preus públics que resultin 
inferiors als del cost del servei prestat o l’activitat 
realitzada prèvia adopció de les previsions pressupostàries 
oportunes per a la cobertura de la part del preu 
subvencionat. Són d’aplicació el capítol VI del títol I del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals; els articles 24 a 27 de la Llei 8/1989, de 13 
d’abril, de taxes i preus públics, l’article 49 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, les Ordenances 
Fiscals i la resta de normativa d’aplicació. L’establiment i 
la fixació dels preus públics correspon al Ple, d’acord amb 
el procediment establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. En base 
als antecedents exposats, la Comissió Informativa General 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords 
següents: 1.- Aprovar els preus públics relatius a la 
programació d’octubre a desembre de 2016 del Teatre El Jardí, 
La Cate i Auditori Caputxins: Espectacles Excel�lents. Preu 
de venda: 12 euros. Solitudes. Dia 7 d'octubre a les 21.00 h. 
12 €. Chefs. Dia 22 d'octubre a les 21.00 h. 12 €. 
Marat/Sade. Dia 11 de novembre a les 21.00 h. 12 €. L'Avar. 
Dia 18 de novembre a les 21.00 h. 12 €. Espectacles Estrella. 
Preu de venda: 10 euros i 8 euros. La Idea d'Europa. Dia 2 
d'octubre 17.00 h. 8 €. Una Vida al Teatre. Dia 8 d'octubre a 
les 21.00 h. 10 €. Dona no reeducable. Dia 2 de desembre a 
les 21.00 h. 10 €. El Llarg dinar de Nadal. Dia 3 de desembre 
a les 21.00 h. 10 €. Els espectacles dels dies 8 d’octubre, 2 
i 3 de desembre que es duran a terme a la Sala La Cate, els 
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socis del Patronat de la Catequística 8 €. Si s’adquireix a 
la vegada un espectacle excel�lent i un espectacle estrella 
(que sumen 22 euros) hi ha un preu reduït que és de 18 euros. 
Espectacles per a tots els públics (infantils). Preu de 
venda: 5 euros i 3 euros els socis del Club dels Tits i de la 
Cate (descompte no aplicable als adults). Filumí Caçador. Dia 
2 d'octubre a les 18.00 h. El Petit Princep. Dia 6 de 
novembre a les 18.00 h. Dibi-Dibi-Dubá. Dia 4 de desembre a 
les 18.00 h. Altres espectacles teatrals i musicals: A puerta 
cerrada. Diferents dies. 10 €. El Temps de la Papallona. 12 
de novembre a les 21.00h. 6 €. Musical Participatiu. 27 de 
novembre a les 18.00h. 10 €. Colla Dolça Tardor. 11 de 
desembre a les 18.00h. 3 €. Els Pastorets. 26 i 30 de 
desembre i 6 de gener a les 18.00 h. 10 i 6 €. Concerts de 
Joventuts Musicals: Dies 14 d'octubre, 4 i 18 de novembre i 2 
de desembre, a les 21 h. a l'Auditori Caputxins. Preus de 
venda 6 € i entrada gratuïta pels socis de Joventuts Musicals 
de Figueres. El sistema d’entrades utilitzat pels equipaments 
escènics musicals preveu tres possibilitats de venda: Venda 
per internet a través de la pàgina web 
www.figueresaescena.com. Venda presencial a la taquilla del 
Teatre Municipal el Jardí cada dijous, de 19 a 21 h. des del 
15 de setembre al 29 de desembre de 2016. Venda presencial a 
la taquilla dels equipaments escènics abans d’iniciar-se 
cadascun dels espectacles. 2.- Sotmetre a informació pública 
el present acord durant un termini de trenta dies mitjançant 
la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de 
la província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i en el tauler d’anuncis de la corporació. El 
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia 
de la publicació en l’últim butlletí oficial en el qual surti 
publicat. Si l’últim dia del termini fos dissabte aquest 
quedarà prorrogat fins al dia següent hàbil inclòs. 3.- 
Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de 
tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels 
acords anteriors." 

 

----13. Obres municipals: S'aprova inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat “Projecte d’estesa de 
fibra òptica fins a l’escola d’hostaleria”. El senyor Toro 
Coll procedeix a la lectura del dictamen següent el qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"El serveis tècnics municipals han redactat el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat “Projecte d’estesa de 
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fibra òptica fins a l’escola d’hostaleria”. Aquest projecte 
preveu el desplegament del previst a l’avantprojecte 
denominat “Figueres en Xarxa FEX 2010” i en concret la 
connexió de l’estesa de cable de fibra òptica entre l’edifici 
de serveis municipals de l’Avinguda Salvador Dalí, núm. 107 
fins a l’escola d’hostaleria, situada a l’avinguda Maria 
Àngels Anglada, núm. 15.  El pressupost del projecte, que 
inclou l’IVA, és de 45.921,19 €. Vist l’informe jurídic que 
consta a l’expedient i atès l’establert al Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; la llei 7/1985, de 2 
d’abril reguladora de les bases de règim local, modificada, 
entre d’altres per la llei 27/20013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, i 
el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la 
Comissió informativa general proposa a l’ajuntament ple que 
adopti els acords següents: 1r.- Aprovar inicialment el 
projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte 
d’estesa de fibra òptica fins a l’escola d’hostaleria” amb un 
import d’execució per contracte de 45.921,19 €, que inclou 
l’IVA. 2n.- Exposar al públic l’expedient i el projecte, per 
termini de trenta dies, des de l’anunci de la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la 
presentació d’al�legacions i sol�licitar els informes de les 
companyies de serveis afectats. Publicar el contingut 
d’aquest projecte al web municipal per a facilitar-ne la seva 
consulta, en aquest mateix termini d’exposició pública. 
Tercer.- Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de 
tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels 
acords anteriors." 

 
----14. Obres municipals: S'aprova inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat “Estudi d'adequació als 
apartats de seguretat contra incendis i seguretat d'ús i 
accessibilitat del pavelló poliesportiu nou”. El senyor 
Barrenechea Montero procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

"El serveis tècnics municipals han redactat el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat “Estudi d'adequació als 
apartats de seguretat contra incendis i seguretat d'ús i 
accessibilitat del pavelló poliesportiu nou”. Les actuals 
instal�lacions del Pavelló s’han d’anar adequant a la 
normativa ambiental, de seguretat de les d’activitats i en 
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matèria d’accessibilitat, vigents, necessitat que motiva la 
redacció d’aquest projecte. Vist l’informe jurídic que consta 
a l’expedient i atès l’establert al Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; la llei 7/1985, de 2 d’abril 
reguladora de les bases de règim local, modificada, entre 
d’altres per la llei 27/20013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, i 
el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la 
Comissió informativa general proposa a l’Ajuntament Ple que 
adopti els acords següents: 1r.- Aprovar inicialment el 
projecte d’obra municipal ordinària denominat “Estudi 
d'adequació als apartats de seguretat contra incendis i 
seguretat d'ús i accessibilitat del pavelló poliesportiu 
nou”. 2n.- Exposar al públic l’expedient i el projecte, per 
termini de trenta dies, des de l’anunci de la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la 
presentació d’al�legacions i sol�licitar els informes de les 
companyies de serveis afectats. Publicar el contingut 
d’aquest projecte al web municipal per a facilitar-ne la seva 
consulta, en aquest mateix termini d’exposició pública. 3r.- 
Sol�licitar informe, amb la tramesa d’aquest projecte al 
serveis territorials a Girona de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. 4rt.- Facultar 
l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Barrenechea 
Montero que diu que se trata de hacer ventilaciones, accesos 
nuevos, compuertas contra incendios, bocas de riego y adaptar 
los baños y las gradas para la gente minusválida.  

Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquest 
punt és una d’aquelles obres a les quals feien referència a 
la modificació de crèdit; que són unes obres d’adaptació a la 
normativa de seguretat, contra incendis i accessibilitat que 
requereixen els edificis municipals; que estaven previstes 
amb caràcter plurianual el 2016-2017, però que s'avançaran 
totalment en aquest 2016 i que és una mostra més que es 
avançant en el tema de millora contínua de les instal�lacions 
esportives municipals. 

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



 46 

----15. Urbanisme: Es sol�licita al Departament de Territori 
i Sostenibilitat que es procedeixi a contemplar la demolició 
del pont sobre el Manol i que s’incorporin i s’executin les 
modificacions i millores descrites amb motiu de l’execució de 
les obres del Projecte de desdoblament de la C-260, del pk 
29+000 de la C-260 al pk 754+350 de la N-II a Figueres. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"En data 1 d’agost de 2016 l’enginyer municipal, en 
relació al drenatge previst en el “Projecte de desdoblament 
de la C-260, del pk 29+000 de la C-260 al pk 754+350 de la N-
II a Figueres”, ha emès l’informe següent: “(...)1.- 
Antecedents. -La Generalitat de Catalunya, Departament de 
Territori i Sostenibilitat, Direcció General de 
Infraestructures de Mobilitat Terrestre, va redactar i 
aprovar el “Projecte de desdoblament de la C-260, del pk 
29+000 de la C-260 al pk 754+350 de la N-II a Figueres”.  -En 
data 10/04/2015 es va adjudicar l’execució del projecte a la 
UTE COPISA-OPAIN i en data 04/01/2016 es signa l’acte de 
replanteig de l’obra. -En el projecte aprovat, es contempla, 
entre d’altres, la solució proposada pel drenatge de les 
aigües plujanes.  -En data de 15/07/2016 i RGE 15165, 
Figueres de Serveis, SA, (FISERSA) adjunta “Informe Tècnic 
respecte al seguiment de les obres del drenatge afectat per 
la nova carretera C-260.” 2.- Fets. El projecte preveu la 
construcció d’una xarxa de drenatge consistent en un 
col�lector de 400 i 600 mm. de diàmetre per cadascun dels 
vials paral�lels al tronc principal i dos col�lectors de 600 
mm col�locats en el tronc principal (un per cada sentit de 
circulació). Aquests col�lectors condueixen les aigües 
plujanes de la carretera fins a un punt situat entre la 
rotonda de la C-260 i l’avinguda dels Specials Olimpics. A 
partir d’aquest punt, les aigües plujanes haurien de ser 
evacuades en direcció a la llera pública. Tota aquesta zona, 
per on discorre el desdoblament, es una zona molt planera, 
situada a la cota 18,00 respecte al nivell del mar i a una 
distància de 13 km del mateix, o sigui, el pendent mig del 
drenatge només pot ésser prop de 0,1%. Per altra part, els 
cursos naturals de desguàs tenen línies piezomètriques que, 
en la majoria dels casos, estan per sobre de la cota del 
terreny adjacent. Això condiciona en que no és possible 
portar les aigües cap el riu Manol ni la Riera de Figueres, 
sense grans recorreguts de canalització.  Segons el nostre 
entendre, el projecte només contempla la evacuació de les 
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aigües plujanes pròpies de l’àmbit d’actuació, però entenem 
que no s’han tingut en compte les aportacions d’aigües 
provinents de sectors adjacents a l’àmbit, els quals 
interfereixen en el drenatge projectat de la carretera. 
Tampoc es preveu de fer actuacions per evitar o minorar 
aquestes aportacions d’aigua. A continuació, els detallem 
quins son aquests punts i es proposa una solució per millorar 
el drenatge: 1.- El riu Manol. El riu Manol, en els episodis 
de pluja importants, pot portar aigua a través de la cruïlla 
del Camí d’El Far a Vilatenim, inundant seriosament la part 
baixa de l’actuació i la zona del hipermercat. La cota del 
vial projectat a la rotonda d’El Far, està per sota del mur 
de protecció i la línia piezomètrica del riu queda molt 
elevada per d’impediment que implica l’antic pont de la 
carretera que suposa un impediment important en el pas de 
l’aigua. Existeix un mur de formigó, que actua com a mur de 
retenció per aguantar les aigües que provenen de les 
crescudes del Manol, però aquest mur, queda interromput en el 
camí de Vilatenim a El Far. Per aquest punt tindrem una 
entrada important d’aigua en aquests episodis.  Es proposen 
dues actuacions: una primera actuació es aixecar el paviment 
de la part sud de la cruïlla fins a la cota de coronació del 
mur. Una segona actuació, independent de l’anterior, es 
l’enderroc del pont antic de la carretera, que permetria 
desguassar molt millor les aigües de pluja que porta el 
Manol. Per poder seguir donant continuïtat en aquest mur, es 
proposa aprofitar la construcció del vial de prolongació del 
carrer Itàlia per a la construcció d’una mota amb terra al 
llarg del mateix, que actuaria com a mur de retenció de les 
aigües. 2.- Aigües procedents de la zona compresa entre el 
Manol i la carretera. Per la banda est, compresa entre el riu 
Manol i la carretera, hi ha una aportació molt important 
d’aigua en els episodis de pluja. Segons el nostre 
coneixement, el diàmetre de les canonades projectades i 
l’absència de captacions, fa que no es puguin evacuar 
aquestes aigües i fa inundable tota aquesta zona. Es proposa 
la construcció d’un col�lector de diàmetre superior als 
projectats, cap a l’únic punt que es veu fiable de l’entorn, 
situat a la zona baixa de Vilatenim, per tal que reculli les 
aigües de la zona entre la carretera i el riu Manol 
principalment l’aigua que arriba pel vial actual carrer del 
Pla de Sant Pau.  3.- El pas sota la N-II que comunicarà el 
polígon Recinte Firal amb el nou vial i el camí de Sant Pau 
de la Calçada. En el projecte està previst la construcció 
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d’un pas soterrat, per sota de la N-II, que comunicarà el 
polígon Recinte Firal amb la rotonda del camí de El Far-
Vilatenim, Aquest punt es pot inundar amb les aigües 
procedents del polígon industrial. Actualment, la zona del 
final de l’actual carrer Itàlia s’inunda amb facilitat ja que 
es el punt baix del polígon industrial i aquest desaigua amb 
moltes dificultats al Manol, degut a la cota del col�lector i 
el riu. Es proposa la construcció d’un gual elevat en el 
carrer Itàlia abans del pas soterrat, per contenir les aigües 
que puguin arribar a la construcció d’una canonada que 
vehiculi les aigües cap al drenatge de la carretera i aquesta 
canonada comunicarà una banda amb l’altra de la Nacional 
coincidint amb el pas soterrat, i podria conduir les aigües 
fins els col�lectors del sistema de drenatge proposats en 
l’informe. Conclusió.- El present informe té per objecte 
informar de les deficiències observades en el sistema de 
drenatge projectat a l’obra i poder servir de document 
d’estudi per proposar millores o modificacions a les 
solucions projectades. Caldrà donar coneixement del present 
informe al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya per tal de poder incorporar en el 
projecte Modificat que s’està redactant per donar compliment 
als informes emesos pel Ministerio de Fomento, les millores 
proposades en l’àmbit d’actuació i a incorporar en un 
projecte complementari la demolició de l’antic pont sobre el 
Manol i la construcció d’una xarxa de drenatge, des del punt 
on es condueixen les aigües plujanes fins el punt d’abocament 
a la llera pública a la zona baixa de Vilatenim.(...)” Per 
tot l’anterior aquesta alcaldia presidència el 19 d’agost va 
trametre un ofici al Departament de Territori i 
Sostenibilitat demanant l’adopció de les mesures plantejades. 
Atesa la seva transcendència  aquesta Comissió informativa 
proposa a l’Ajuntament Ple que adopti els acords següents: 
Primer.- Sol�licitar al Departament de Territori i 
Sostenibilitat: a)  Que es procedeixi a contemplar la 
demolició de pont sobre el Manol, el més aviat possible, per 
tal d’evitar els riscos d’inundabilitat que aquesta 
estructura obsoleta comporta. b)  Que s’incorporin i 
s’executin les modificacions i millores descrites amb motiu 
de l’execució de les obres del Projecte de desdoblament de la 
C-260, del pk 29+000 de la C-260 al pk 754+350 de la N-II a 
Figueres, ara en curs d’execució. c)  Que s’informi a 
l’Ajuntament, el més aviat possible, del procés seguit per 
tal d’avançar en l’adopció d’aquestes mesures en matèria de 
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drenatge derivades o com a conseqüència de les obres de 
desdoblament de la carretera C-260. Segon.- Donar trasllat de 
l’anterior a l’Agència Catalana de l’Aigua, sol�licitant la 
seva col�laboració. Tercer.- Facultar l’alcaldia presidència 
per a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors." 
 
----16 Personal: Es procedeix a la modificació de la 
plantilla de personal. El senyor Masquef Creus procedeix a la 
lectura del dictamen següent: 

"Modificació núm. 1 de la plantilla de personal per 
creació de 4 places d’auxiliar d’administració general dintre 
de la plantilla de personal funcionari. Relació dels fets. 
1.- Per instància amb Registre d’entrada 5386, de 14 de març 
de 2016,  la Sra. Josefina Martí Juanola va presentar una 
instància a l’Ajuntament sol�licitant la novació del seu 
contracte en tenir un contracte laboral temporal per obra o 
servei determinat des del 30 de desembre de 2011. D’acord amb 
la Disposició Addicional 15a. del Text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors, es donarien les condicions per 
reconèixer aquesta novació contractual, però prèviament cal 
preveure una  lloc en la plantilla del personal laboral de 
l’Ajuntament. 2.- Analitzades les necessitats de personal de 
l’Ajuntament, es fa notòria la necessitat d’incrementar el 
personal pertanyent a l’escala d’Administració General, 
subescala auxiliar, per tal de fer front a les 
reorganitzacions patides i a les noves obligacions legals que 
lleis com les referents a la normativa de transparència. 3.- 
La plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar 
integrada per la relació detallada per cossos, escales, 
subescales, classes i categories de les places en què 
s’integren els funcionaris, el personal laboral i el personal 
eventual, agrupades indicant la seva denominació, el nombre 
de places que les constitueixen, el nombre de les que es 
trobin vacants i el grup a què pertanyen, d’acord amb la 
titulació exigida per al seu ingrés. Fonaments de dret. 1.- 
Articles 26, 27 i 28.2 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel que fa a la modificació de la plantilla de 
personal i la seva tramitació administrativa. 2.- Article 
22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, segons el qual correspon al Ple 
l’aprovació de la plantilla de personal  i de la relació de 
llocs de treball i la fixació de la quantia de les 
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retribucions complementàries fixes i periòdiques dels 
funcionaris. 3.- Els articles 167 i 169 del Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 de abril, 
que tenen caràcter bàsic des de la seva reforma per la Llei 
53/2002, estableixen les dues escales dels funcionaris propis 
d'Administració Local -Administració General i Administració 
Especial-, de forma que no seria possible crear places per 
desenvolupar les funcions que recullen aquests articles per 
personal laboral, que quedaria circumscrit a personal 
d'oficis. 4.- D'acord amb l'article 90.1 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, les 
plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, 
economia i eficiència i establir d'acord amb l'ordenació 
general de l'economia, sense que les despeses de personal 
puguin sobrepassar els límits que es fixin amb caràcter 
general. 5.- Tal com diuen sentències com la Sentència del 
Tribunal Superior de Justícia d'Astúries de 14 d'octubre de 
2013, o la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Canàries de Las Palmas de Gran Canaria de 4 de març de 2011, 
la plantilla és un element propi de l'autoorganització 
administrativa, amb efectes merament pressupostaris, que no 
influeix en les condicions de treball, i per tant exclòs de 
negociació col•lectiva, conforme al que disposa l'article 37 
del Text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre 
(EBEP). En aquesta línia, la Sentència del Tribunal Suprem de 
9 d’abril de 2014 entén que no és necessària la negociació 
col•lectiva pels següents motius: - Els municipis tenen 
reconeguda la potestat d’autoorganització a l’article 4 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, fet que connecta amb l’article 37 de l’EBEP, que 
exclou de la negociació col�lectiva totes aquelles decisions 
que es refereixin a les potestats d’organització, havent-se 
d’entendre per aquestes en sentit estricte: estructuració de 
les competències dels òrgans de l’Administració, elecció de 
les modalitats de gestió dels serveis públics i dotació i 
assignació de mitjans. No es produeix afectació a les 
condicions de treball que impliqui la prèvia negociació, 
mentre que és pacífica la jurisprudència que assenyala 
l’obligatorietat de negociar les relacions de llocs de 
treball, tenint en compte la seva naturalesa d’acte ordenat 
conforme a la sentència del Tribunal Suprem de 5 de febrer de 
2014. És en les relacions de llocs de treball on es fixen les 
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condicions de treball, no en la plantilla. - La finalitat de 
l’aprovació de la plantilla és eminentment pressupostària, i 
per això s’eximeix de negociació sindical. A més, es tracta 
d’un instrument d’ordenació de personal que es presenta com 
una típica manifestació de la potestat d’organització. - 
L’article 37 de l’EBEP conté una llista de matèries objecte 
de negociació d’una gran extensió, de manera que podria 
semblar que pràcticament tot és negociable. No obstant, el 
concepte “condicions de treball" no es pot estendre fins el 
punt de comprendre tota regulació que afecti un determinat 
cos de funcionaris sinó que s’ha de limitar a les 
circumstàncies que repercuteixin en com es desenvolupi el 
treball en un lloc determinat. Cal afegir que l’article 37 de 
l’EBEP disposa que procedirà la negociació quan aquestes 
decisions "tinguin repercussió sobre condicions de treball 
dels funcionaris públics…”, una formulació més taxativa que 
aquella ambigua que es contenia en la Llei 9/1987, que 
expressava “puguin tenir repercussió”. Per tot això, conclou 
la sentència que l’ajuntament va obrar conforme a dret, el 
que comporta que els acords del Ple impugnats no havien 
prèviament de ser objecte de negociació amb la representació 
sindical. És destacable també el gran nombre de sentències 
anteriors citades, d’una rica casuística, que serveixen de 
fonament a la decisió. 6.- L’estat actual d’execució del 
capítol 1 del pressupost permet fer la modificació de 
plantilla per ampliació de places degut a que hi ha crèdit 
disponible, sense perjudici de les possibles modificacions de 
crèdit entre aplicacions pressupostàries de capítol 1 que 
siguin necessàries. 7.- En referència a l’ocupació efectiva 
d’aquestes places, l’article 20.U de la Llei 48 / 2015 de 29 
d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2016, limita la incorporació de nou personal al compliment de 
la taxa de reposició d’efectius del 50%, cosa que limita la 
incorporació de nou personal funcionari de carrera o personal 
laboral fix. Malgrat això, aquestes noves places creades no 
s’ocuparan amb aquest sistema ja que l’oferta pública 
d’ocupació per a l’any 2016 ja s’ha emès –i ajustada a les 
disposicions de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
esmentades. Pel que fa a l’ocupació de les places amb 
personal funcionari interí o personal laboral temporal, 
l’article 20.Dos estableix que durant l'any 2016 no es 
procedirà a la contractació de personal temporal, ni al 
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
interins excepte en casos excepcionals i per cobrir 
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necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es 
considerin prioritaris o que afecten el funcionament dels 
serveis públics essencials. Aquesta declaració la va fer el 
Ple de l’Ajuntament en la seva sessió ordinària de data d’1 
de juliol de 2014, entenent-se aquesta declaració com a 
vigent en tant que el redactat de l'article 21 Dos de la Llei 
22/2013, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l'Estat, és idèntic al de l’article 20.Dos de la Llei 48 / 
2015 de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2016. Entre les funcions declarades com a 
prioritàries hi ha les relacionades amb els serveis descrits 
a l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, per a un municipi d'una població 
equivalent a la població de Figueres i les que corresponguin 
a l'assessorament jurídic, la gestió i el control de 
l'assignació eficient dels recursos públics, funcions totes 
elles pròpies de les funcions burocràtiques i de gestió 
administrativa pròpies de l’escala d’administració general. 
D’acord amb aquesta declaració de funcions prioritàries, serà 
possible ocupar les noves places creades amb personal 
funcionari interí o personal laboral temporal, una vegada 
complerts amb la resta de tràmits legals necessaris de 
selecció del personal. 8.- El procediment a seguir per a la 
modificació de la plantilla és el següent: a.- Dictamen a 
aprovar per la Comissió Informativa General. b.- Aprovació 
pel Ple de l’Ajuntament. c.- Publicació de la part modificada 
de la plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Proposta de 
resolució: Per tot això, aquesta Comissió Informativa General 
proposa al Ple de l’Ajuntament de Figueres que adopti els 
següents acords: 1.- Procedir a les següents modificacions de 
la plantilla de personal: a.- Incrementar en 3 places les 
places de personal funcionari, escala d’administració 
general, subescala auxiliar. b.- Incrementar en 1 plaça les 
places de personal laboral, grup d’auxiliars d’administració 
general. 2.- La plantilla de personal, en els apartats 
modificats, quedarà, tal com es mostra: PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARI. II -ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL. A)  SUBESCALA 
AUXILIAR. d) Subescala auxiliar. Plaça: Auxiliar. Grup: C. 
Subgrup: C2. Nombre de places: 51. Nombre de vacants: 31. 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL. GRUP D’AUXILIARS  
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL. Plaça:  auxiliar  d’administració 
general. Titulació:  graduat escolar, formació professional 
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1r grau o equivalents. Nombre de places: 16. Nombre de 
vacants:1. A amortitzar: 15. 3.- Autoritzar l’alcaldessa 
presidenta per dur a terme totes aquelles actuacions i tots 
aquells actes administratius necessaris per a l’execució 
d’aquests acords." Prossegueix amb la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que, bàsicament, es tracta d’una 
modificació de la plantilla de personal per la creació de 
quatre places d’auxiliar d’administració general dins la 
plantilla del personal funcionari; que s’han detectat 
necessitats de personal; que es fa notori la necessitat de 
crear aquestes quatre places d’auxiliar administrativa; que 
aquesta creació no cal que passi el tràmit de la negociació 
col�lectiva perquè s’entén reconeguda dins la potestat 
d’autoorganització que té aquesta entitat; que això ve 
referit en diferents sentències de diferents tribunals 
superiors de justícia i el Tribunal Suprem; que el punt 6 diu  
que això no afecta el capítol 1 perquè aquestes places es 
cobreixen mitjançant l’estalvi que fan del capítol 1; que 
finalment el punt 7 del dictamen diu que l'ocupació efectiva 
d’aquestes places serà un procés i que no es poden ocupar 
mitjançant personal funcionari fix degut a les limitacions 
establertes per la Legislació Estatal; que això es pot fer 
gràcies a un acord del ple de l'1 de juliol de 2014 que 
considera prioritaris determinats serveis o que afecten el 
funcionament dels serveis públics essencials; que dins aquest 
acord s’entén com a prioritari les tasques exercides pel cos 
d’auxiliars administratius; que l'informe del tècnic de 
recursos humans parlava de quatre places d'auxiliar 
administrativa, però que en el text de l'acord semblava que 
eren tres d'auxiliar i una d'administratiu; que això podia 
donar lloc a confusió i que en el text que ara ha passat es 
veu que són clarament quatre places d'auxiliar administratiu. 

Seguidament, intervé el senyor Armengol Subirós que diu 
que és per voldria demanar un aclariment que no hi van pensar 
en el moment de la Comissió Informativa; que sembla que en 
Comissió Informativa es va dir que una de les quatre persones 
ha d’estar destinada a Serveis Socials; que pregunta que si 
hi ha més previsió futura d’incorporació d’altres persones a 
Serveis Socials o si aquesta és la persona que d’alguna 
manera ha d’anar a cobrir la feina complementària que fins 
ara feia a la Direcció General de la Infància en quant a 
l’obertura d’expedients sobre aquest tema i que per la nova 
llei del menor es traspassa als ajuntaments; que no sap si 
aquesta persona farà la nova funció del que significarà la 
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feina nova de la llei de menor o no i que diran una cosa o 
una altra depèn de quina sigui la resposta.  

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que ja ho va dir a la Comissió 
Informativa de dilluns passat; que li sembla que la portaveu 
del grup de la Candidatura d'Unitat Popular ho va apuntar; 
que hi ha diferents necessitats de personal a diferents àrees 
de l'Ajuntament; que entenen que aquestes quatre, sense 
perjudici que se’n puguin crear més, van destinades a Serveis 
Urbans, a l’Àrea de Medi Ambient, a Serveis a les persones i 
a Promoció Econòmica; que les necessitats de Serveis Socials 
són moltes i variades i que amb l'estalvi que puguin anar 
fent del capítol 1 al llarg d'aquest exercici preveu que es 
puguin anar cobrint. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que un cop donada la resposta volen fer la 
reivindicació de més dotació de personal perquè si no n'hi 
havia prou s'està tirant a sobre una tempesta nova perquè a 
sobre tindran la feina de l'obertura prèvia dels expedients 
que la Llei del Menor està abocant als serveis socials 
municipals i que, per tant, haurien de començar-hi a 
treballar perquè aquest és un tema cabdal. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas 
que diu que el seu vot serà favorable perquè són conscients 
que la plantilla de l’Ajuntament és la que és; que s'ha 
d’incrementar; que hi ha diferents serveis, a banda dels 
serveis socials, com l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà 
i altres serveis de la casa que necessiten personal; que és 
la línia que han vingut defensant des de fa uns mesos com és 
que cal valorar el personal de la casa i cal augmentar-lo; 
que també seria interessant en els propers anys poder 
convocar oposicions, tenir personal funcionari i deixar 
d’ocupar les places amb personal interí i que ja saben que 
estan vinculats per una legislació estatal, però que, en la 
mesura que pugui l’Ajuntament, s’hauria d’intentar anar 
ocupant les places. 

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

 
----17, Assumptes urgents. A l'apartat d'assumptes urgents es 
produeixen les intervencions següents: 
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----Serveis municipals: S'aprova l'ampliació dels Plans de 
Gestió 2016 (octubre a desembre 2016) de la empresa Fisersa 
Ecoserveis, S.A. Fa ús de la paraula la Presidència que diu 
que es va aprovar la pròrroga amb l'empresa Ecoserveis que 
finalitzava la seva vigència el 2 d'octubre de 2016 i que ara 
cal entendre que s'han d'ampliar els plans de gestió fins a 
31 de desembre d'aquest any. 
 Seguidament, el senyor Felip Gayolà procedeix a la 
lectura de la proposta següent: 

"Els articles 13.6 i 31.2 del Reglament orgànic 
municipal estableixen la possibilitat que l'Alcaldia, per 
raons d'urgència degudament motivada, pugui incloure en 
l'ordre del dia de les sessions assumptes sobre els quals la 
comissió informativa respectiva no hagi informat prèviament, 
amb l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre 
aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió 
en l'ordre del dia. Com a punt 17 de l’ordre del dia de la 
sessió ordinària convocada per a les dinou hores del dijous 
dia 1 de setembre de 2016 consta el titulat: “Proposta 
relativa a aprovar l'ampliació dels Plans de Gestió 2016 
(octubre a desembre 2016) de la empresa Fisersa Ecoserveis, 
S.A.  La urgència de la inclusió d’aquest punt  a l'ordre del 
dia ve motivada la necessitat de ampliar la prestació de 
serveis de Fisersa Ecoserveis fins que l'administració 
municipal hagi realitzat les actuacions que permetin que els 
serveis abans esmentats puguin ser prestats a través d'alguna 
de les formes de gestió que preveu la normativa vigent  tal 
com recull el dictamen aprovat pel ple de 4 d'agost  de 2016. 
L’entitat Fisersa Ecoserveis, SA (en endavant, la societat) 
és una societat d’economia mixta per transformació de la que 
era societat privada municipal de capital íntegrament públic 
“Fisersa Manteniment Urbà SA”. 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 
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públic.  d)La prestació del servei públic de nova 
instal�lació, de conservació, de manteniment, de reparació de 
desperfectes i d’execució d’obres de millora de les 
instal�lacions 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. Tal com recull el dictamen realitzat per 
contractació, aprovat pel ple de 4 d'agost  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 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. 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. Vist 
que es va requerir a 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. Vist que es va 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 
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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. Atès que el 
contractista ha de continuar prestant el servei fins que un 
altre es faci càrrec de la gestió, es necessari aprovar els 
plans de gestió de Fisersa Ecoserveis del darrer trimestre 
del any 2016. A l’expedient consta un informe tècnic on 
s'indica que en data 4 d’agost de 2016, el Ple de 
l’Ajuntament aprova la pròrroga de la prestació de serveis de 
l’empresa FISERSA ECOSERVEIS S.A. En data de 10 d’agost i RGE 
16847, l’empresa FISERSA ECOSERVEIS presenta l’ampliació dels 
plans de gestió pel període octubre 2016-desembre 2016, per a 
la seva aprovació. Els plans de gestió aprovats el mes de 
gener, al ser el darrer any de funcionament d’aquesta 
empresa, estaven contemplats fins a la data de termini de la 
contracta, 2 d’octubre i per això s’havien calculat a 276 
dies. Aquesta ampliació s’ha confeccionat amb els mateixos 
criteris que l’actual Pla de Gestió 2016. La present 
ampliació està calculada pels 90 dies restants fins a la 
finalització de l’any natural, amb les següents excepcions: 
a. En el Pla de Gestió 2016 es va procedir a l’aprovació, 
entra d’altres, del Servei d’Enllumenat Públic de les Fires 
de la Santa Creu (16.209,25 €) i el Servei de Neteja Viària 
de les Fires de la Santa Creu (8.675,93 €). Com que aquests 
conceptes ja han estat executats i liquidats , l’import dels 
mateixos no s’ha previst a la present ampliació. b. Per altre 
part, les partides d’amortitzacions i finançaments de les 
mateixes, han quedat reduïdes a zero (0€), donat que estaven 
ajustades a 30 de setembre coincidint amb la data de termini 
de la societat. De la mateixa maner que als Plans de Gestió 
de l’any 2016, s’ha aplicat també un 8% en concepte de 
Despeses Generals destinat al soci públic i un 8,97% destinat 
al soci privat, en aplicació d’allò fixat en l’article 17 del 
Plec de Clàusules Tècniques. En aquest sentit però, el càlcul 
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d’ambdós percentatges s’ha aplicat únicament en els serveis 
ordinaris, sense aplicar-los a les ampliacions posteriors que 
hi ha hagut. Amb tot això, l’import del Pla de Gestió a 
aprovat puja a la quantitat de 1.734.509,31 € que representa 
un import mensual de 578.169,77 €. Aquest import mensual, 
respecte al import mensual del present pla de gestió 
representa un estalvi mensual de 45.143,65€. El resum dels 
costos pressupostats dels diferents serveis, fins a fina 
d’any són els següents: 

 
L'informe tècnic a l'apartat Conclusions Informa 
favorablement la Ampliació dels Plans de Gestió 2016 per 
pròrroga de la prestació dels serveis de neteja i recollida 
de residus, explotació de la deixalleria i manteniment i 
conservació de l’enllumenat públic i del verd urbà. Els Plecs 
de clàusules que varen  regir el concurs per a la constitució 
de la societat d'economia mixta que en l'actualitat s'anomena 
Fisersa Ecoserveis SA, no establien a priori la periodicitat 
de la vigència dels plans de gestió. L'article 22 del Plec de 
clàusules tècniques sí que establia la periodicitat anual per 
a la revisió de la retribució. Aquest article estableix, a 
més a més, que la revisió de la retribució estarà referida a 
l'u de gener i que per efectuar-la s'aplicarà l'índex de 
preus al consum de la Comunitat Autònoma de Catalunya del 
període interanual de 12 mesos que finalitza el 30 de juny 
anterior a la data de revisió. El paràgraf segon de l'article 
21 del Plec de clàusules tècniques estableix que la 
retribució inclou totes les despeses que comporta la 
prestació del servei com son: personal, materials, 
transports, treballs externs, assegurances, amortitzacions, 
despeses financeres, impostos i despeses generals i de grup. 
Es planteja l’aprovació d’un document titulat “Plans de 
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gestió 2016 mesos de octubre, novembre i desembre" presentat 
per la societat mercantil d'economia mixta Fisersa Ecoserveis 
SA. Segons l'article 182 del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques que va ser 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en els 
contractes de gestió de serveis públics la societat 
d'economia mixta figurarà com a contractant amb 
l'Administració, corresponent-li els drets i obligacions 
propis del concessionari de serveis públics. Per al càlcul de 
la retribució a percebre per l'entitat Fisersa Ecoserveis SA,  
s'ha d’aplicar allò disposat als articles 21 i 22 dels Plecs 
de clàusules tècniques que varen regir el concurs per a la 
selecció del soci privat que hauria de formar part de la 
societat d'economia mixta mitjançant la conversió de 
l'empresa municipal Fisersa Manteniment Urbà SA. Per tot 
això, l'Alcaldia Presidència, en virtut d'allò exposat més 
amunt, proposa que s'adopti l'acord següent: 1er.- Ratificar 
la inclusió del punt al qual s’ha fet referència més amunt a 
l’ordre del dia de la sessió ordinària abans esmentada. 2on.- 
Aprovar l'ampliació dels Plans de Gestió 2016 (octubre a 
desembre 2016) de la empresa Fisersa Ecoserveis, S.A." 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
Ciutadans tiene unes dudas enormes con todo lo que rodea a 
Ecoserveis; que ya expresaron en el pleno anterior que no 
entendían por qué tenían que ir más allá de octubre, ya que 
ya se sabía cuándo terminaba la contrata, pero que se hizo 
porqué no había otras alternativas; que aquí tampoco hay 
otras alternativas porque a la hora de la verdad habrá que 
pagar lo que cueste; que hay un informe donde hay un primer 
punto que debería aclararse porque sucede esto, ya que según 
este punto ha habido unas modificaciones del contrato que no 
han pasado por pleno y que deberían haber pasado; que quizás 
necesitarían algún tipo de explicación de por qué y cuándo 
sucedió esto y aclararlo; que el punto 1 también especifica 
que estos aspectos, estas ampliaciones, van en contra del 
derecho comunitario y la doctrina jurisprudencial del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea; que a él 
personalmente le preocupa; que no le ve muchas opciones más a 
la situación que tienen a día de hoy, pero tener un informe 
así encima de la mesa le echa para atrás para poder darle 
apoyo e incluso para abstenerse; que desde su punto de vista 
cuando hay informes así su grupo, por norma general, vota que 
no; que no ve otras opciones, pero que le gustaría que les 
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aclarasen cuándo ha sucedido esto y por qué ha sucedido y 
cuánto tiempo lleva pasando. 
 A continuació, fa ús de la paraula la interventora 
municipal que diu que bàsicament el contracte és per la cerca 
d’un soci per formar l’empresa mixta; que el contracte neix 
ja una mica viciat d’entrada; que aquest contracte neix petit 
i que a mesura que es van ampliant els carrers de Figueres es 
va modificant sense seguir el procediment administratiu 
vigent en les lleis de procediment administratiu que han anat 
variant al llarg del temps; que en el recull d’informes que 
han fet el secretari i l’interventor des de l’inici es van 
recollint modificacions; que en ampliar-se la ciutat i el 
número de carrers es modifica el contracte perquè era un 
contracte que va néixer malament; que totes aquestes 
modificacions són perquè hi ha més carrers que també s'han 
d'escombrar i que, per això, es modifica el contracte, però 
que això no està permès; que aquest contracte que era reduït 
ara és el que és; que és el fet que el dret comunitari prima 
que tots els possibles adjudicadors han de tenir tota la 
informació des de l’inici del que pot suposar el contracte; 
que, per exemple, en el moment en el que es va adjudicar el 
contracte era d'1.700.000 euros i que potser algú no s'hi va 
presentar, però que ara acabant sent de 7.500.000; que la 
base del contracte del joc és diferent i que això pot haver 
influït; que no es pot arribar a donar tota la informació del 
que pot arribar a ser el contracte perquè pot impedir 
l’entrada o no de determinats licitadors en el contracte; que 
es van arrossegant tot aquest seguit d’ampliacions 
justificades més o menys, però que no s’adeqüen a 
l'ordenament jurídic i a les modificacions de les lleis de 
contractes que hi ha hagut fins a aquesta última i que, per 
tant, es va fent notar a tots els informes des de tota la 
vida del contracte. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que aquesta és l'explicació; que aquest contracte s’adjudica 
el 2001; que pràcticament ja es comença a modificar el 2003 i 
que a partir d’aquí el que va ser un contracte inicial per un 
import ha acabat essent per un altre; que la pròpia llei 
preveu uns topes màxims de possible modificació del preu, 
però no en aquesta globalitat i que això és una de les coses 
que realment acabarà amb la vida d’aquest contracte que ha de 
ser imminent. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que primer volen manifestar el seu vot en 
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relació a la urgència del punt; que ho han comentat abans  a 
la Junta de Portaveus; que entenen que és quelcom que s’ha de 
tramitar pel dictamen que ja es va aprovar de pròrroga 
d’aquesta prestació de serveis, però que ho van rebre ahir; 
que, tot i que entenen la necessitat formal de tirar endavant 
aquest dictamen, no votaran a favor de la urgència; que no hi 
donaran suport com han anat fent amb els temes relacionats 
amb Ecoserveis, amb la gestió anterior i amb tots els que 
s’han anat aprovant o presentant els darrers anys; que 
entenen que algunes de les qüestions que explicava la 
interventora tenen molt a veure amb allò que sempre diuen del 
mal negoci d’Ecoserveis i que és una cosa sabuda per tothom; 
que desitgen tenir tancada aquesta pàgina de la història de 
Figueres i d'aquest mal negoci per a tots els ciutadans i per 
la gran inversió que significa per a tots i totes aquesta 
empresa mixta; que votaran en contra d’aquesta ampliació i 
votaran en contra de la urgència perquè entenen que han 
tingut Comissió Informativa el dilluns i que caldria haver 
passar aquest punt abans. 
 Seguidament, intervenir la senyora Olmedo Delestal que 
diu que el grup popular tampoc hi donarà suport; que d’ençà 
que estan de regidors en aquest Ajuntament no han donat mai 
suport amb aquests informes; que el senyor Amelló ha dit que 
no sap res de tot el que fa referència a Ecoserveis, però que 
creu que potser sap alguna cosa més que la resta de regidors 
perquè tenen una persona que està al Consell d'Administració 
d'Ecoserveis; que la resta de grups no hi tenen cap persona; 
que no hi donaran suport i que esperen que ben aviat tinguin 
aquest tema solucionat. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Girò Ribas 
que diu que també es manifestaran en contra que s'aprovi la 
urgència perquè hi va haver Comissió Informativa i que això 
ho podrien haver discutit abans i se’ls podria haver informat 
i no un dia abans del ple; que, quant al fons de l'acord, es 
remetran al que van dir sobre la pròrroga del contracte 
d’Ecoserveis com és que creuen que és un mal negoci com ha 
dit la companya de la Candidatura d'Unitat Popular; que també 
tenen en compte l’informe de la interventora; que el coneixen 
històricament i que per això hi han votat reiteradament en 
contra; que els serveis jurídics d'aquesta casa venen 
reiterant en els seus informes que caldria modificar i que 
potser s'haurien d'haver trobar solucions ja fa anys en 
aquest contracte per mirar de tenir el que diuen el informes, 
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la jurisprudència comunitària i tot el que diu la legalitat 
per evitar problemes com els que tenen en aquest ple. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que, primero, quiere dar las gracias a la 
interventora por la explicación; que el no ha dicho que no 
sepan nada, sino que ha pedido explicación sobre el punto 1 
del informe; que sí que tienen una persona dentro del Consell 
d'Administració, pero que el día 5 de agosto quiere recordar 
que no estaban ahí porque hubo una dimisión y que no había  
nadie nombrado. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació la urgència de la proposta abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA declarar-la urgent 
en votar-hi a favor els onze membres de l’Ajuntament 
següents: Felip Torres, Masquef Creus, Casellas Borrell, 
Cruanyes Zafra, Toro Coll, Pujol Matas, Felip Gayolà, 
Martínez Puig, Barrenechea Montero, Galimany Granés i Vergés 
Moreno; en contra, els vuit membres de l'Ajuntament següents: 
Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García Quesada, Lladó Saus, 
Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Amelló Montiu i Pérez Márquez; 
i abstenir-se, els dos membres de l’Ajuntament següents: 
Olmedo Delestal i Borrego Torres. 

Seguidament, se sotmet a votació la proposta 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,  Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, 
Masquef Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, 
Barrenechea Montero, Galimany Granés i Vergés Moreno; i en 
contra, els deu membres de l'Ajuntament següent: Lladó Saus, 
Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol 
Subirós, García Quesada, Olmedo Delestal, Borrego Torres, 
Amelló Montiu i Pérez Márquez.  

 
----A continuació, essent les vint-i-una hores i quinze  
minuts, la Presidència suspèn la sessió. 
 
----Seguidament, a les vint-i-una hores i trenta-un 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. 
 
----Assistència social: S'aprova una moció per a la creació 
d'un Protocol contra les agressions sexistes a les Fires i 
Festes de la Santa Creu i grans esdeveniments d'oci o festius 
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de la ciutat. La senyora Sànchez Dipp procedeix a la lectura 
de la moció següent: 
 "Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular per 
a la creació d’un Protocol contra les agressions sexistes a 
les Fires i Festes de la Santa Creu i grans esdeveniments 
d’oci o festius de la ciutat. Exposició de motius. Les 
violències de l’heteropatriarcat es manifesten en l’entramat 
de relacions socials i personals de la nostra societat de 
forma estructural. Els espais d’oci i de festa no en són una 
excepció. Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en 
moments de festa i esbarjo es donen sistemàticament, amb el 
vistiplau o la ignorància de bona part de la població, doncs 
estan normalitzades i legitimades pel context.  Les drogues, 
el desfogament i cert descontrol mai haurien de ser motiu ni 
excusa per a permetre cap tipus d’agressió. Les agressions 
derivades dels rols i comportaments naturalitzats de les 
masculinitats heteropatriarcals hegemòniques en espais de 
festa són múltiples i diverses: comentaris ofensius i 
degradants per part d’un home; floretes (piropos) no 
desitjats, insults, mirades persecutòries cosificadores, 
tocaments no desitjats, agressions físiques… un ventall 
d’actituds que violenten l’espai de confort de les dones i, 
sovint,  vulneren la seva integritat física i emocional. Les 
institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les 
diverses cares de violència masclista a través de la 
prevenció i l’elaboració de polítiques amb perspectiva de 
gènere. Els Ajuntaments, com a institució més propera a la 
vida quotidiana dels ciutadans tenen un paper fonamental a 
l’hora d’actuar contra les violències que s’encarnen en tots 
els espais de socialització, també en els espais de la festa 
major de la ciutat. Per tots aquests motius, la Candidatura 
d’Unitat Popular proposa al ple l’adopció dels següents 
acords: 1. L’elaboració d’un Protocol contra les agressions 
sexistes a les Fires i Festes de la Santa Creu, de forma 
participativa, implicant a totes les entitats, col�lectius i 
professionals de l’àmbit de prevenció i lluita contra les 
violències masclistes i que s’executi a partir de les Fires i 
Festes de la Santa Creu 2017. Aquest protocol ha 
d’incorporar: - Actuacions i procediments davant d’una 
agressió sexista. - Formació adreçada a totes les persones 
organitzadores de les festes sobre el Protocol i com actuar 
preventivament i en cas d’agressió. - Informació i 
sensibilització sobre les violències sexistes a les entitats 
implicades a la Comissió de l’Embarraca’t. 2.  La creació 
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d’una campanya comunicativa perquè les Fires i Festes de la 
Santa Creu estiguin lliures d’actituds sexistes i 
discriminatòries, que contempli accions com ara: - 
L’elaboració d’un cartell institucional amb un lema de 
condemna a les agressions sexistes. (Exemple: “NO és NO. Per 
unes festes de la Santa Creu lliures de sexisme”). - El 
llançament d’un hashtag a les xarxes socials de l’Ajuntament 
amb el lema triat per la campanya. 3. L’aprofitament del got 
reutilitzable de l’Embarraca’t per a promocionar el lema o 
els lemes de la campanya comunicativa. 4. La incorporació de 
la perspectiva de gènere en l’organització dels actes i 
l’elaboració de la programació de les Fires i Festes de la 
Santa Creu. 5. Traslladar aquest acord a la Comissió de 
Festes i de l’Embarraca’t, al conjunt d'entitats socials, 
veïnals i de dones de la ciutat, així com a les entitats i 
els promotors privats implicats en el desenvolupament de 
grans esdeveniments d’oci o festius a la ciutat. 6. Crear una 
comissió amb representants de tots els grups municipals, la 
regidora d’Igualtat i la tècnica responsable de l’àrea, i 
facultar la portaveu del grup que impulsa la moció per portar 
a terme les tasques d’execució que comporta." Prossegueix amb 
la paraula la senyora Sànchez Dipp que diu que creu que 
l’alcaldessa també ho explicarà, però que aquest 6è punt és 
una proposta del mateix govern de la ciutat i que la 
Candidatura d'Unitat Popular accepta; que accepten poder 
formar part i tenir un paper important en l’execució de la 
coordinació d’aquesta comissió amb ganes, responsabilitat i 
amb la certesa que podran teixir totes les complexitats 
necessàries amb tots els grups municipals, la regidoria i els 
tècnics encarregats per a poder tirar endavant un protocol 
que pugui aportar una mica de llum en els contextos de festa 
on el patriarcat a vegades acostuma a tenir una visibilitat i 
una presència més activa o més crua; que desitgen tenir el 
suport de tots els grups i que estaran expectants i esperant 
les aportacions i comentaris de tots els grups i de totes les 
entitats implicades en tot plegat. 
 Seguidament, intervé el senyor Pérez Márquez que diu que 
volen felicitar la Candidatura d'Unitat Popular per la 
iniciativa; que el seu vot serà favorable; que estan i 
estaran sempre amb qui intenti posar fre a tot tipus 
d’agressió sexista, en qualsevol àmbit i de qualsevol tipus 
en la societat; que ja ho van demostrar proposant al Ple la 
redacció i posada en marxa d’un protocol d’actuació sobre 
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l’assetjament i la identitat de gènere al sistema educatiu i 
que gràcies a tots els presents es va aprovar.  
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Perpinyà 
Fortunet que diu que Esquerra Republicana també es feliciten 
per tenir sobre la taula aquesta moció i aquest protocol; que 
estaran al costat per poder tirar-lo endavant i poder-hi 
treballar; que entenen que és un protocol contra les 
agressions sexistes de manera genèrica a qualsevol 
esdeveniment de la ciutat i que també, tal com s’explica al 
contingut de la moció, és un protocol en el qual la prevenció 
i la lluita contra les agressions és el que més els preocupa; 
que també vol afegir, com ja ve en el redactat interior, que 
aquest protocol ha de tenir molt en compte les conductes més 
lleus perquè sovint es cau en l’error que si hi ha una 
violació ja hi ha una denúncia policial, però que massa 
sovint socialment es troben en què les agressions més lleus 
són ben vistes o permeses depenent de qui ho faci o del seu 
entorn i que, per tant, tenen el seu suport i les ganes de 
començar-hi a treballar. 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que des del Partit Popular també hi donaran suport com no 
podia ser d’una altra manera i que tot el que es faci en 
aquesta comissió tindrà el seu suport. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef 
Creus que diu que comparteix l’opinió de tots els seus 
companys; que el govern estarà al seu cantó; que consideren 
inacceptables determinades conductes com les que van succeir 
en l’últim San Fermín, no només aquestes que consideren 
gravíssimes, sinó que també les de caràcter més lleu com ha 
dit la senyora Perpinyà, ja que també ho consideren pur 
sexisme i que s'han d’evitar de totes totes.  
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que s’afegeixen com a govern a la proposta; que entenen que 
és necessari estar en aquestes coses que es defineixen com a 
micromasclismes i altres que es contemplen aquí i que són 
prou importants, ja que acaben condicionant la forma de ser 
d’una societat; que li agradaria dir que al llegir la moció 
va voler veure quina era la situació pel que fa a les 
agressions sexuals greus; que en els darrers cinc anys en les 
festes a Figueres en cap esdeveniment ni Mossos d’Esquadra ni 
la Guàrdia Urbana té constància que se n’hagi produït en 
aquest context; que en aquest temps hi ha hagut dues 
agressions sexuals greus a Figueres, però no en un context de 
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fira; que ho volia deixarho clar a efectes de tranquil�litat 
de tothom i que s’està referint al que és àmbit penal. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Galimany 
Granés que diu que com que en el cos de la moció es fa una 
referència ben explícita a l’Embarraca’t voldria convidar a 
la responsable de la Candidatura d'Unitat Popular a les 
comissions de l’Embarraca’t perquè ho pugui explicar, tant a 
la comissió mixta com a les reunions que es fan amb les 
entitats que coordinen les barraques. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que hi assistirà. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que vol especificar que després de debatre aquesta moció 
en Junta de portaveus entenen que aquesta moció conté una 
part declarativa en la que tots hi estan d’acord com s’ha 
manifestat; que després contempla una part d’execució tècnica 
que comporta redacció d’un protocol i un recorregut important 
de relació amb entitats i que en aquest sentit convidarien la 
senyora Natàlia Sànchez, portaveu de la CUP i impulsora de la 
moció, perquè la dugués a terme facultada per una comissió de 
la que formarien part tots els grup municipals i a nivell 
tècnic amb assessorament de la tècnica d’Igualtat. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que com ha dit abans dóna les gràcies pel suport; que 
no és un agraïment particular de la Candidatura d'Unitat 
Popular, sinó que s’ho poden agrair tots plegats per impulsar 
aquest protocol perquè tingui concreció, es pugui aplicar 
aquest mateix 2017 i puguin avançar en aquest sentit; que no 
cal dir que han d’avançar en molts més àmbits com en  
l’educació i el dia a dia de la ciutat perquè les violències 
masclistes es reprodueixen en molts sentits, no només de 
casos greus, sinó també del dia a dia en la situació en la 
que es troben moltes dones; que s'ha de poder avançar cap a 
una societat on les dones puguin tenir vides dignes, sense 
patir i sense aquesta violència que, malauradament, a 
comarques gironines el 2015 va generar 150 denúncies greus; 
que està bé que a Figueres no hagi estat així, però que cal 
tenir en compte que aquesta violència pot aparèixer en 
qualsevol moment i que, en tot cas, s’hi han de posar, fer-ho 
amb ganes i fer una bona feina. 
 A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la 
urgència de la moció abans transcrita. 
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 Seguidament,  el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, aprovar la moció abans transcrita. 

 

----S'aprova una moció que proposa que les mocions es limitin 
a temes directament relacionats amb la ciutat de Figueres. La 
senyora Olmedo Delestal procedeix a la lectura de la moció 
següent: 
 "MOCIÓ SOBRE LA PRESENTACIÓ DE MOCIONS AL PLE.  El grup 
municipal del Partit Popular Català a l’Ajuntament de 
Figueres, presenta al ple d’aquest Ajuntament de Figueres, la 
següent moció: EXPOSICIÓ DE MOTIUS. Sempre hem ocupat 
llargues hores de debat als plens d’aquest Consistori amb 
mocions extramunicipals que no aporten res al benestar dels 
ciutadans que governem,  però darrerament hem entrat en una 
espiral que cal frenar. No critiquem les bones intencions 
d’aquells qui presenten mocions per mostrar el nostre favor o 
el nostre rebuig, però perdem molt temps en qüestions que 
pertanyen a les competències d’altres nivells de govern 
mentre els figuerencs veuen desateses altres problemàtiques 
que són les que ells veuen cada dia al carrer. És una 
reflexió que hauríem de compartir tots els grups el proposar-
nos d’estar més centrats en la ciutat i en mocions que 
verdaderament puguem dur a terme de forma que millorin la 
vida dels figuerencs. Per a la resta, cada partit polític té 
els seus diputats al Parlament i al Congrés. I en tot cas, de 
ben segur que per a moltes qüestions hi ha altres canals més 
útils que el debat al consistori que només acaba mostrant un 
suport, o no, sense cap més conseqüència pràctica pels 
figuerencs. Tots coneixem ja la ideologia de cada partit 
polític representat a l’Ajuntament i no cal que estiguem 
sotmeten les nostres inquietuds a votacions constants que no 
aporten res a la ciutat. Al final, després de tants debats 
estèrils no donem prou importància als problemes reals dels 
figuerencs que es recullen als precs i preguntes. Per aquests 
motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS: 1) Proposem que les mocions es limitin a 
temes directament relacionats amb la ciutat de Figueres. Amb 
aquest acord es pretén dotar al ple de major efectivitat en 
el bon govern que els ciutadans esperen de nosaltres els 
regidors i que els nostres debats aquí siguin més operatius i 
interessants pels ciutadans. I conseqüentment, demanem 
s’autoritzi l’Alcaldia perquè realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
com han expressat a la Junta de Portaveus i en alguna 
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conversa anterior podrien arribar a entendre el sentit 
d’agilitzar el ple de qüestions com citades que al cap i a la 
fi no tenen cap repercussió concreta sobre els figuerencs i 
figuerenques, però que consideren que l’espai de les mocions 
és un espai interessant on pot haver-hi debat polític, debat 
ideològic i uns posicionaments que poden ser molt 
interessants com a institució municipal dels quals tots els 
figuerencs se’n poden sentir molt orgullosos; que podrien 
estar parlant, per exemple, de tots els suports que s’han fet 
a situacions o causes a nivell internacional que s’han 
proposat des d’entitats que es dediquen a la cooperació 
internacional, com pot ser suport al poble sahrauí, o 
d’altres; que això és pel que fa a la qüestió internacional, 
però que per la qüestió més local o de país és evident que 
aquest grup municipal mateix o d’altres han presentat mocions 
sobre el context en el que viu el país; que consideren que és 
important que els municipis mostrin el seu posicionament a 
favor o en contra del que passa en altres institucions com 
pot ser el Parlament de Catalunya; que, en aquest sentit, des 
de la seva perspectiva el país es troba a les portes 
d’iniciar un procés constituent que ha de culminar en la 
proclamació i la construcció de la república catalana i que 
això s’ha de construir amb la veu i l’opinió de tots els 
ciutadans, però també amb la veu i opinió que des 
d’institucions com són les institucions municipals tenen a 
dir-hi; que en el context del 9-N van ser molt importants les 
mocions i el suport dels alcaldes a favor de la consulta 
popular per la independència; que ho ha fet en Junta de 
Portaveus, però que ara torna a sol�licitar formalment a 
Convergència que no doni suport a aquesta moció o que 
s’abstingui, ja que consideren que els ajuntaments i els 
municipis són molt importants en el context en el que es 
troben; que han de poder manifestar què pensa l’Ajuntament de 
Figueres en relació al context polític que viu el país, en 
relació als contextos polítics i situacions socials que es 
viuen més enllà de les seves fronteres com poden ser els 
casos de la situació nefasta i vergonyant que es viu amb la 
qüestió dels refugiats o moltes altres; que podria fer una 
llista immensa; que per descomptat que cal racionalitzar i 
que les mocions no poden estar constantment allunyades del 
que és la vida dels figuerencs; que acaben d’aprovar una 
moció que té molt a veure amb la vida de les figuerenques; 
que els agradaria més una racionalització fruit d’un acord de 
sentit comú que no pas a cop de moció  limitar directament la 



 

 69 

capacitat d’expressar-se com a institució a favor o en contra 
de segons quins aspectes que van més enllà de l’àmbit 
municipal; que, finalment, com s’ha dit en Junta de 
Portaveus, aquesta moció no serveix per res si no es fa una 
modificació del Reglament orgànic municipal i que, per tant, 
pels motius argumentats la Candidatura d'Unitat Popular no hi 
donaran suport; que ha de tornar a fer la sol�licitud a 
Convergència com a força independentista i com a força que 
està a favor d’aquest procés constituent que no doni suport 
perquè en quatre dies es poden trobar amb una inhabilitació, 
per exemple de la Presidenta del Parlament de Catalunya, 
Carme Forcadell, i si s’aprovés aquesta moció el ple de 
l’Ajuntament de Figueres que majoritàriament és 
independentista no podria donar suport a una de les 
principals figures públiques i institucionals d’aquest país i 
que, per tant, s'haurien de valorar les conseqüències 
d’aprovar una moció d’aquest tipus. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas 
que diu que vol manifestar que no poden donar suport a 
aquesta moció; que creuen que seria un greu error que en 
aquest plenari sortís aprovada aquesta moció, primer de tot, 
perquè està mal redactada a banda del que ha expressat la 
senyora Sànchez de la Candidatura d'Unitat Popular; que en 
els acords diu “Proposem que les mocions es limitin a temes 
directament relacionats amb la ciutat de Figueres”; que si 
aproven aquesta moció i volen parlar sobre el deficient 
servei del tren a Figueres i volen requerir a la Generalitat 
i l’Estat, a Renfe i Adif que millorin el servei aquest ple 
no podrà requerir-ho perquè no tindrà competències sobre la 
gestió ferroviària; que demana al grup de Convergència i Unió 
i al Partit Socialista que reconsiderin un possible vot a 
favor d’aquesta moció perquè coartarà la possibilitat que 
aquest plenari pugui requerir a altres administracions perquè 
actuïn de determinada manera en defensa dels interessos dels 
figuerencs i les figuerenques; que també consideren que està 
mal redactada en el sentit que es proposa això, però que és 
un brindis al sol, ja que s’ha de modificar el Reglament 
orgànic municipal; que, fins que no es modifiqui el Reglament 
orgànic municipal, el grup d'Esquerra Republicana entrarà 
tantes mocions com considerin atenent que representen uns 
ciutadans que els han votat i que a banda de parlar de temes 
i competències locals també es pot parlar de temes nacionals 
i d’altres temes que els afecten i que des dels municipis 
duran a terme; que també volen dir que com un partit 
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democràtic defensen els principis democràtics; que no poden 
permetre que l’Ajuntament de Figueres coarti la llibertat 
dels regidors i dels ciutadans en la presentació de mocions 
que vinguin a parlar de qualsevol tema que interessi la 
ciutadania, ja que d’altra manera convertirien l’Ajuntament 
de Figueres en una gestoria, amb tot el respecte que tenen 
per les gestories, però que aquí hi vénen a fer política i 
que hi estaran les hores que calgui, els dies que calguin i 
quan els convoquin; que Esquerra estarà a disposicions dels 
ciutadans i que no suposa cap esforç venir aquí a debatre; 
que els encanta debatre temes amb els senyors del Partit 
Popular i amb els senyors de Ciutadans, ja que consideren que 
el debat els enriqueix; que el debat amb gent que pensa igual 
que ells no els aporta res, sinó que el que els aporta és 
debatre amb el senyor Borrego i que es diguin les coses que 
calguin, però que quan surtin del ple n’acabin de parlar i 
s’entenguin; que demanen que es reconsideri aquesta posició i 
que aquest debat no perdi la pluralitat. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que vol 
situar el contingut de la moció perquè creu que des d’un 
inici amb les intervencions dels diferents grups s’està 
traient una mica fora de lloc; que, per part de la 
Candidatura d'Unitat Popular, es focalitza o s’avisa del risc 
de la impossibilitat d’un posicionament municipal sobre el 
procés d’independència que ocupa aquest país o que, per part 
d’Esquerra Republicana, es parla de convertir-se en una 
gestoria, però que això no és així; que el que entenen des 
del grup de Convergència és que s’està demanant que les 
mocions versin sobre temes directament relacionats amb la 
ciutat; que han  manifestat en Junta de Portaveus que troben 
a faltar mocions que parlin de la ciutat, posicionaments 
sobre què hauria de ser la ciutat, models i  polítiques 
municipals; que troben a faltar això; que si es fa un recull 
de totes les mocions que s’han presentat al Ple en aquest 
mandat i l’anterior es podria veure que són escassíssimes les 
que parlen de polítiques municipals; que no alerten de 
possibles perills que la ciutat no es pugui manifestar en 
relació a la independència perquè la voluntat política en 
aquest sentit d’Esquerra Republicana, de la Candidatura 
d'Unitat Popular i de Convergència no ha de ser diferent 
sumada en relació a la que pugui resultar de l’aprovació 
d’una moció; que una cosa és un suport a qualsevol acte que 
s’invalidi d’aquest procés en què estan submergits i que en 
els pròxims mesos ha de derivar, però que tampoc és una 



 

 71 

gestoria, sinó que estan parlant de temes d’interès o 
directament relacionats amb la ciutat; que tampoc parla 
estrictament competències municipals, sinó de temes 
directament relacionats amb la ciutat; que en aquest sentit 
fa una interpretació subjectiva del que ha manifestat el 
senyor Giró perquè creu que un servei de tren que passa per 
Figueres i agafa gent de Figueres és perfectament debatible 
en una moció; que entén que aquest no és un bon exemple; que 
podria treure exemples com el TTIP i altres molts que se li 
acudeixen; que la crítica a la possible limitació pot anar 
encaminada a que no volen tractar aquests temes en el Ple 
municipal; que és veritat que volen posicionaments sobre 
models de ciutat, política de la ciutat o d'interès de la 
ciutat de Figueres; que això no posa en risc en absolut quant 
a suport al procés independentista que està impulsant o 
valorant el Parlament; que entén que la voluntat política de 
la Candidatura d'Unitat Popular, Convergència i Esquerra 
Republicana es pot manifestar conjuntament sense que això 
alteri res si es pren o no en un acord de ple perquè la suma 
dels regidors és la mateixa aprovada pels que estan asseguts 
al Ple en relació a vots en contra o vots a favor i que, per 
tant, estan per la limitació de les mocions al Ple a temes 
que directament estiguin relacionats amb la ciutat de 
Figueres; que  és veritat com ha dit el senyor Giró que és un 
brindis al sol, però que totes les mocions són brindis al 
sol, ja que fins que no es recullen en un reglament o una 
normativa no són directament exigibles; que totes les mocions 
són manifestacions de voluntats polítiques que no són 
exigibles fins que es recullen en una normativa, reglament 
orgànic o un altre instrument; que, per tant, totes són un 
brindis al sol i que Convergència veu bé donar suport a la 
proposta efectuada a la moció que presenta el Partit Popular. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que la realitat és que fins i tot es podria 
reconsiderar; que la qüestió és el que acaba de dir 
l’alcaldessa i el que ell ha volgut dir a Junta de Portaveus 
i que repetirà aquí; que hi ha dies que tenen dos i tres 
mocions que van de la mateixa qüestió, inclús la mateixa 
qüestió ideològicament d’un costat o de l’altre; que debatre 
pot estar molt bé, però que això al final pot arribar a 
resultar tediós o no sabria com definir-ho; que d’alguna 
manera es produeix una situació en la que van en un espiral 
que sembla que acabin convertint els plens en un debat 
constant al voltant del procés, fins i tot, amb mocions que 
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els situen al límit del que és la legalitat vigent; que els 
pot agradar més o menys, però que són situacions complexes 
que fan plantejar que si no s’està dins aquesta lluita i 
aquesta dinàmica i d'un costat o de l'altre no se sap si s'ha 
d'intervenir o no ni què s'ha de dir; que tot això es pot 
debatre, però que al final resulta certament repetitiu; que 
el dia que pugui passar això de la senyora Forcadell entén 
que s’ha de posicionar el Ple i se’n pot parlar, però que  
els convida a fer una reflexió i parlar més de Figueres; que 
li agradaria dir una cosa que li sap greu com és que sovint 
s’han vist alguna vegada per alguna qüestió acusats de no 
donar compliment a alguna moció que havia estat aprovada pel 
Ple; que a vegades s'han vist acusats de no implementar algun 
tipus de mesura en alguna qüestió de govern municipal; que 
potser en alguna ocasió amb raó; que pot admetre les coses 
perquè hi pot haver una demora en el compliment d’un tema, 
però que, en canvi, avui s’anomenen demòcrates, però fan 
bandera que si s’aprova aquesta moció no la compliran i que 
li sembla que haurien de reflexionar una mica sobre aquest 
punt. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Giró Ribas que 
diu que Esquerra Republicana no ha dit que no es complirà, 
sinó que s’atenen al Reglament orgànic municipal; que el 
senyor Casellas, que és advocat com ell, sap que una llei o 
una norma fins que no és vigent no s’haurà de complir; que ha 
dit que no es podrà aplicar fins que no es modifiqui el 
Reglament orgànic municipal i que no compliran aquest moció 
perquè hi estan en contra.  
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que no iba a intervenir, pero prefiere hablar; 
que Ciutadans va a darle total apoyo porque entienden el 
espíritu que hay en la moción; que al pleno se deben ir a 
debatir cosas sobre el municipio; que cosas que correspondan 
al Parlament, al Congreso de los Diputados o al Parlamento 
Europeo se tienen que debatir allí; que ya saben por donde 
van los posicionamientos de los partidos y que, por lo tanto, 
no considera que se tengan que debatir aquí; que entiende el 
espíritu, pero que la cuestión es que aparecerán determinados 
momentos en los que la interpretación de lo que es municipio 
y no municipio puede causar problemas porque no llegaran a un 
acuerdo sobre lo que es estrictamente municipal; que entiende 
lo que es municipal y que, prácticamente, todas sus mociones 
excepto una han hablado única y exclusivamente sobre el 
municipio; que están totalmente de acuerdo; que van a darle 
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apoyo y que creen que debe ser así; que no es el primer 
municipio de Cataluña donde se presentan única y 
exclusivamente mociones municipales y el resto no entran a 
debatir y que por eso no hay falta de democracia ni falta de 
debate, sino que, simplemente, hay otros foros donde eso se 
debate y otras personas las que lo tienen que debatir. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que 
Unió, en aquest cas, subscriu totalment els arguments que 
s’han donat per part de l’alcaldessa com també els que ha 
donat el Partit Socialista de Catlaunya; que és una proposta; 
que no és una part vinculant, sinó que és quelcom que abans 
s'ha de reformar el Reglament orgànic municipal; que és una 
proposta que es llença per dir, per exemple, si val la pena 
que en aquest ple es parli del Coltan o si s'han de limitar a 
temes que tenen relació amb el que fa referència a 
l’Ajuntament, a la ciutadania de Figueres o als interessos en 
un sentit ampli dels ciutadans de Figueres; que s'han de 
parlar d'aquestes coses i que se n'ha de parlar tan 
àmpliament com calgui, però que aquesta moció no fa més que 
referència a aquesta idea que hi ha temes que abans de 
presentar-los en una moció s’ha de mirar si donarà temps per 
parlar dels temes directament relacionats amb els interessos 
de la ciutadania de Figueres. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que vol donar les gràcies als grups 
que els donaran suport; que vol dir una cosa el senyor Giró; 
que, quan ha parlar d'antidemocràtic, li vol recordar que el 
seu grup en l’anterior mandat va vetar literalment al Partit 
Popular; que potser vetar no seria la paraula perquè vol 
recordar que es podien fer les preguntes que es volien, però 
que s'han delimitat a cinc preguntes perquè així ho van 
demanar alguns grups; que el senyor Giró li contestarà que no 
hi era, però que el grup d'Esquerra Republicana hi va donar 
suport totalment; que el grup popular ho va acatar i acceptar 
i que, pràcticament no han parlat quasi mai d’aquest tema; 
que potser algun dia ho han tractat a la Junta de Portaveus, 
però que no han dit mai res; que són curosos i que vénen al 
Ple amb les cinc preguntes i els precs i ja està. 
 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: 
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Felip Torres, Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, 
Masquef Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, 
Barrenechea Montero, Galimany Granés, Olmedo Delestal, 
Borrego Torres, Amelló Montiu, Pérez Márquez i Vergés Moreno; 
i en contra, els sis membres de l'Ajuntament següent: Lladó 
Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol 
Subirós i García Quesada. 
 
----Informàtica: No s'aprova una moció que presentada pel 
grup de Ciutadans que proposava crear una aplicació 
informàtica per informar accions incíviques i una brigada 
d'intervenció ràpida. Fa ús de la paraula el senyor Pérez 
Márquez que diu que li agradaria comentar primer que tenien 
una altra moció que s’havia de presentar i que l’han deixat 
sobre la taula, però que li agradaria explicar la raó; que 
avui tenien previst presentar la moció sobre la Setmana del 
Comerç a Figueres; que no serà possible i que l’hauran de 
deixar damunt la taula, ja que continuen reunint-se amb les 
associacions i comerciants de la ciutat amb la intenció que 
la moció reculli els suggeriments de tots ells de tal forma 
que, una vegada consensuat l’acord de les accions a 
realitzar, es puguin incloure en la preparació del conveni 
del comerç 2017 i que possiblement no estaran pel següent 
ple, sinó que per al Ple de novembre. 

Seguidament, el senyor Pérez Márquez procedeix a la 
lectura de la moció següent: 
 "MOCIÓ PER CREAR UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA (APP) PER 
INFORMAR ACCIONS INCÍVIQUES I UNA BRIGADA D'INTERVENCIÓ 
RÀPIDA. Durant els darrers mesos s'ha detectat una 
preocupació creixent entre els veïns de la nostra ciutat en 
relació amb incidències per incivisme i manca de seguretat en 
determinats llocs de la ciutat: brutícia als carrers, 
deterioració del mobiliari urbà, solars abandonats sense el 
més mínim manteniment, etc. Aquest és un fet constatat pel 
mateix consistori quan el passat 2 de febrer de 2016, en un 
mitjà local, el regidor de Medi ambient i Qualitat Ambiental 
afirmava: “El problema és real i té una doble vessant: 
l'incivisme d'una part de la gent que viu a la nostra ciutat 
i la neteja, que és millorable i que ha de fer un salt 
qualitatiu i quantitatiu amb la nova concessió que entri en 
servei la pròxima tardor”. Avui dia, malgrat les campanyes 
realitzades, la situació, lluny de millorar, ha empitjorat i 
cada dia que passa els nostres veïns se senten més 
descontents, desil�lusionats i preocupats per la situació 
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vergonyosa davant la sensació d'incivisme i la percepció 
d'inseguretat detectades en molts indrets de la ciutat. 
Aquestes afeccions condicionen negativament la satisfacció i 
sensació dels veïns del municipi pel que fa a les seves 
expectatives de vida i perjudiquen l'estratègia 
d'habitabilitat de la ciutat. És el moment de superar el 
civisme passiu, aquest que demana als ciutadans que 
compleixin les normes perquè no es perjudiquin entre ells ni 
interfereixin amb el govern local, per aplicar un civisme 
actiu, aquest que implica als ciutadans i inclou accions que 
aprofundeixen en la democràcia participativa. Es tracta de 
que els ciutadans siguin copartícips de la solució i obliguin 
a l’administració pública al compliment de les seves funcions 
amb una actitud proactiva en la millora de la ciutat. Una de 
les dificultats que ha de superar la nostra democràcia per 
ser més participativa és l'excés de burocràcia a l'hora 
d'informar sobre incidències a l'Administració. Les eines 
digitals poden ser fonamentals per dinamitzar i millorar la 
comunicació entre l'Ajuntament i els ciutadans. Aquest 
projecte per crear una aplicació informàtica pretén ser una 
eina que, amb una important participació dels veïns, ajudi a 
millorar les condicions de vida i l'estat de conservació de 
Figueres. Una mostra de la voluntat de treballar des de 
diversos fronts en l'eradicació de les conductes incíviques, 
els usos incorrectes de l'espai públic i preservar els 
entorns urbans existents a la ciutat i aprofundir en el 
manteniment actiu de Figueres. Els objectius de l'aplicació 
són: - Enviar alertes relacionades amb incivisme, incidències 
que posin en perill persones o altres afectacions en la via i 
espai públic relacionades amb el dia a dia de la ciutat. - 
Treballar en l'eradicació de les accions incíviques, l'ús 
incorrecte de la ciutat que deteriora l'entorn urbà i la 
sensació de degradació de la qualitat de vida de la 
ciutadania. - Treballar de forma activa, administració i 
ciutadans, per aconseguir una ciutat neta, ordenada, amigable 
i respectuosa amb la convivència als espais comuns. - 
Fomentar la coresponsabilitat en l'aplicació i coneixement de 
les normatives de civisme i convivència. - Col�laborar en una 
percepció positiva de la ciutat de Figueres. - Involucrar a 
través de la participació als ciutadans, entitats i 
associacions en la difusió d'actituds i comportaments 
favorables a la conservació de l'entorn i el comportament 
cívic. Per tot això, el Grup Municipal Ciutadans sotmet a la 
consideració del Ple de la Corporació els següents ACORDS: 1. 
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Crear una Aplicació multiplataforma, de caràcter gratuït, que 
es pugui utilitzar en català i castellà, que permeti 
comunicar accions incíviques, incidències en la recollida de 
brossa ordinària, de rebuig, en la recollida selectiva, 
trastos vells o de neteja i manteniment de l'espai públic, 
així com avisar de l'existència de vehicles abandonats, 
anomalies en la via pública, semàfors fora de servei, arbres 
o buits o altres incidències sense menystenir altres 
utilitats que puguin considerar-se oportunes. Aquestes 
incidències detectades seran geolocalitzades en un mapa, 
juntament amb una fotografia i un petit text descriptiu. 
L'usuari podrà fer un seguiment de l'estat de la seva 
incidència. També permetrà realitzar trucades d'emergència a 
la Policia Local, Mossos d'Esquadra i 112. 2. Crear una 
Brigada d'Intervenció Ràpida (BIR) responsable d'atendre les 
incidències denunciades a través de l'aplicació i, en cas 
convenient, derivar i informar de la incidència al 
departament corresponent perquè sigui solucionada en el menor 
espai de temps possible. 3. Autoritzar a l'Alcaldessa-
Presidenta per dictar i fer tants actes i gestions com siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord adoptat." Prossegueix 
amb l'ús de la paraula el senyor Pérez Márquez que diu que 
explicat o llegit així sembla feixuc, però que és una eina 
molt senzilla; que simplement és una aplicació mòbil que quan 
s’està pel carrer si es veu qualsevol incidència, com un 
vidre o una paperera trencada, es fa la foto, el sistema ho 
geolocalitza i ho envia a la brigada d’intervenció ràpida; 
que aquesta aplicació està pensada en què només la persona 
que fica la incidència pugui veure l’estat de la seva 
petició; que ho volen així perquè si creen un mapa que sigui 
públic on tothom hi va posant fotos, segur que hi ha algú a 
la ciutat que en fa un mal ús per dir que hi ha incidències o 
brutícia i que això és el que no volen, sinó que el que volen 
és que tothom estigui segur que si fa una queixa aquesta 
queixa tingui un resultat; que aquesta aplicació dirà en tot 
moment si l’ha rebut la brigada i si està solucionat; que es 
notificarà per saber en quin termini s’ha fet; que des de 
l’aplicació es poden fer trucades a la Policia i Mossos 
d’Esquadra; que això no vol dir que no s’hagi d’anar a posar 
una denúncia, sinó que és simplement per urgències i per 
poder trucar sense haver de buscar el número a la guia quan 
es veu, per exemple, un accident o un robatori i que 
bàsicament es tracta d'això. 
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 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres diu que donaran suport en aquesta moció; que creuen 
que realment la creació d’aquesta aplicació és la idea de 
poder-se posar a les noves tecnologies; que si es crea una 
aplicació a la zona blava per pagar a distància també es pot 
posar una aplicació gratuïta per oferir un servei; que la 
creació d’aquesta brigada també costaria uns diners; que el 
problema d'aquesta ciutat és que paguen el que compleixen; 
que aquest és el problema; que aquí diu una cosa que és molt 
correcta com és que s'ha de fomentar, de prevenir i d'educar; 
que ara es dirigirà al regidor d'Educació i també al mestre 
que hi ha aquí a la sala; que creu que s’hauria de fer una 
campanya als col�legis i instituts; que creu que és important 
explicar tot aquest tema als joves de la casa perquè 
segurament podrien ajudar als pares; que podrien dir que allò 
no és correcte als pares que ho facin malament; que hi ha 
problemes de les necessitats que fan els gossos pels carrers; 
que creu que també s’hauria de posar uns cartells informatius 
a les botigues que vénen menjar i als veterinaris perquè quan 
vagin allà a portar els animals se n’adonin; que també 
s'hauria de fer una campanya sobre els contenidors amb un 
seguit de cartells on s’informa a les hores que s’ha de 
deixar i el telèfon al qual s’ha de trucar perquè, 
actualment, no hi ha cap cartell; que la gent no ho sap, però 
que tampoc s’informa; que s’ha d’educar, s’ha de prevenir i 
s’ha d’informar i que després, indiscutiblement, s'ha de 
sancionar, però que el que no pot ser és que sempre acabin 
pagant els mateixos; que sempre posa l'exemple dels països 
del nord d'Europa perquè quan s'hi va els carrers fan goig; 
que allà no es veu res pel carrer, però que això passa perquè 
des de petits s’informa i es mentalitza de com ha de ser 
aquella ciutat; que se sap que qui ho fa la paga; que aquí no 
es fa cap de les dues qüestions i que creu que això seria un 
bon inici per començar a fer els deures perquè, realment, si 
es fes una enquesta entre els ciutadans i ciutadanes de la 
ciutat, segurament dirien que és el problema número u de la 
ciutat de Figueres. 
 Seguidament, intervé la senyora Lladó Saus que diu que 
com no pot ser d’un altra manera i com ja han manifestat a 
Junta de Portaveus, donaran suport a aquesta moció; que li 
agradaria dir que "benvinguts al club" perquè tant l’any 2014 
com l’any 2015, el grup d’Esquerra Republicana, sobretot 
arran d’un concurs que es feia amb les joventuts d’Esquerra 
Republicana, que es deia “Figueres, obre els ulls” va 
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presentar en aquest plenari una moció demanant això; que va 
demanar que es creés una aplicació d’incidències; que el 2014 
el govern la va tombar i el 2015 es va acabar aprovant i que 
si no recorda malament en la modificació de crèdit que han 
aprovat avui hi ha una part que va destinada al software que 
ha de fer possible aquesta nova aplicació i que, per tant, 
potser serà ja una realitat; que no entrarà a valorar si s’ha 
de fer la campanya als instituts i demés perquè, 
probablement, seria una bona idea i que que li deixa la 
resposta al company mestre si la vol fer, però que el que sí 
que li agradaria fer és una reflexió; que el civisme és un 
tema que els afecta a tots; que és evident que el govern ha 
de procurar que la gestió sigui adequada perquè el civisme 
sigui el més possible, però que li agradaria dir que no és 
tot culpa del govern, ja que els ciutadans com a tal, 
cadascú, també tenen la seva responsabilitat perquè 
d’incívics, i li sap greu dir-ho, en algun moment, ho han 
estat tots; que això afecta tots els estatuts socials; que no 
es poden deixar ningú; que tots saben de gent que tira les 
escombraries a les nou del matí en comptes de fer-ho a partir 
de les vuit del vespre; que en aquesta moció hi troba a 
faltar un punt on, tot i que es pot dir a l’exposició de 
motius, faci referència a quines campanyes pedagògiques es 
poden acabar duent a terme; que, per últim, li agradaria fer 
una reflexió; que li agradaria saber a què han anat destinats 
els diners de totes aquestes sancions que s’han anat posant 
perquè a nivell d’escombraries no es gestionava prou bé 
perquè creu que és molt important que tots aquests diners que 
es recapten via sancions es dediquin a l’objectiu que 
realment haurien de tenir com és el fet que no s’acabessin 
produint aquestes conductes incíviques i que, per tant, anés 
a parar a una partida de campanyes de conscienciació perquè 
la gent no tornés a incidir. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Felip 
Gayolà que diu que d’aquesta moció vol fer algunes 
consideracions; que aquesta aplicació informàtica ja fa anys 
que l’utilitzen; que ara ho explicarà una mica; que explicarà 
els recursos actuals que tenen ara i les perspectives de 
futur que tenen amb tot això; que l’Ajuntament de Figueres va 
encarregar l’any 2010 la creació d’una plataforma informàtica 
anomenada Attend; que està funcionant; que és d’Ecoserveis, 
però que està funcionant; que té per objectiu la comunicació 
a través d’un espai web de les incidències, anomenades 
tiquets, que serveix en l’espai públic i els edificis i 



 

 79 

equipaments municipals; que d’aquesta manera l’Ajuntament té 
coneixement de fer l’ofici o requeriment a l’interessat; que 
aquesta plataforma web d’ús inicialment intern per als 
tècnics, fins ara l’han estat fent servir els tècnics 
municipals i les empreses municipals, ha permès centralitzar 
el conjunt d’incidències que guarden relació amb l’espai 
públic i que recullen diàriament, tant d’ofici per part del 
personal tècnic municipal, com també arran de les queixes i 
demandes d’actuacions diverses per festes i actes que 
comunica la ciutadania via instància, trucada telefònica o 
correu electrònic; que l'any 2015 s’han gestionat incidències 
o tiquets al voltant de 4350, dels quals un 95% són a la via 
pública i els altres són diversos; que d’aquest total de 4360 
de 2015 s’han resolt un total de 4050 tiquets del quals també 
un 95% eren relatives a incidències a la via pública i als 
equipaments municipals; que, per tant, el grau de resolució 
d’aquestes incidències de tiquets oberts o tancats va ser 
d’un 93%; que el 25% del total de les incidències s'ha 
solucionat en menys de dos dies des de l'entrada del tiquet 
al programa, un 42% del total durant la mateixa setmana i la 
resta abans dels 30 dies; que el 30% de les incidències han 
estat en manteniment de la via pública, un 24% en manteniment 
d’edificis i un 18% relatiu a brigades d’acció immediata o 
actuacions urgents que han anat sorgint; que el 16% són 
incidències i queixes de neteja diària o residus i  que el 
12% restant són de la resta de serveis; que per tal de fer 
evolucionar aquesta eina l’Ajuntament va encarregar el 2015 
una aplicació per dispositius mòbils basada en el mateix 
programari; que aquesta aplicació informàtica es troba 
actualment en fase de proves i està essent actualment 
utilitzada per part dels serveis municipals de l’Àrea de 
Serveis Urbans a fi de detectar problemes i mancances i 
altres qüestions que s’hagin de corregir abans de donar per 
bona aquesta eina; que les perspectives de futur que té 
l’aplicació són que un cop aquesta versió de l’aplicació 
tingui caràcter definitiu i l'àrea de serveis urbans estigui 
creada l'objectiu és seguir desenvolupant aquesta eina en el 
marc de la llei del 19/2014 de Transparència i accés a la 
informació pública i de bon govern; que es pretén fer arribar 
aquesta plataforma a la ciutadania a través d’una pàgina web 
i de la mateixa aplicació del mòbil per a telèfons 
intel�ligents i tauletes; que aquesta plataforma digital que 
podria portar el nom @públicfigueres permetrà que qualsevol 
ciutadà pugui manifestar en mode de queixa, suggeriment o 
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incidència, aquelles inquietuds relacionades amb la via 
pública o l’espai urbà en general; que es disposarà d’un 
conjunt d’opcions tancades o finestres desplegables perquè el 
ciutadà triï la temàtica sobre la qual vulgui formular la 
seva queixa o pregunta, a més d’opcions per ubicar el lloc en 
qüestió i adjuntar-hi imatges; que un cop hagi enviat la 
queixa es rebrà un correu electrònic de forma automàtica amb 
el número de referència que servirà per poder accedir a la 
plataforma i poder fer un seguiment de la  inquietud; que 
darrera de la plataforma, l’equip de persones de l’Àrea de 
Serveis Urbans rebran, filtraran i dirigiran cada input a la 
persona tècnica responsable; que aquesta persona serà 
l’encarregada de resoldre la queixa i la qüestió plantejada, 
si és possible, o bé motivar la possibilitat de resolució; 
que al sí de la brigada municipal es crearà i es consolidaran 
les anomenades brigades de barri que és l'actual brigada 
d’acció immediata; que un subgrup estarà dins el cos de 
brigades municipals que es destinarà únicament a les feines 
que sorgeixin en cada barri i que es recopilarà a través de 
la plataforma web, o bé fruit de les reunions per barris que 
es vagin realitzant; que, per això, a partir de 2017 es 
procurarà que es disposi d’una partida pròpia per a aquest 
tipus de treballs; que un cop resolta la incidència la 
resposta serà tramesa a l’interessat de forma automàtica a fi 
de donar-li coneixement de la resolució de la incidència o de 
la impossibilitat motivada de resolució; que aquesta 
plataforma ha de servir per a ser el pal de paller de les 
incidències relatives a l’espai públic, equipaments i 
edificis municipals a partir del futur més proper par tal de 
garantir la millor eficàcia i eficiència en la resolució de 
les queixes i peticions ciutadanes; que l’Àrea de Serveis 
Urbans té previst procedir a l’encàrrec per impulsar aquesta 
plataforma al llarg d’aquesta tardor, de forma que un cop es 
disposin dels recursos humans necessaris per gestionar el 
volum de feina que suposa la posada en marxa d’aquesta 
iniciativa es pugui obrir i posar en funcionament al llarg 
del 2017, però que si es pot es farà durant el primer 
trimestre de 2017; que s'hi està treballant i que quasi pot 
dir que ja tenen feta aquesta aplicació; que la que hi ha ara 
és un programa que els serveis tècnics de l’Ajuntament i la 
gent de la casa i les empreses ja, més o menys, ho estan 
fent, però que el passa és que p3eer obrir això als ciutadans 
s’ha de tenir darrera una resposta; que ara per ara la 
resposta ja la van posant; que es completant l’Àrea de 
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Serveis Urbans; que creu que en poc temps quan aquesta Àrea 
de Serveis Urbans estigui complerta llavors podran obrir 
aquesta aplicació al ciutadà i que, per tant, és la màxima 
ambició de l’equip de govern poder obrir això al ciutadà en 
un curt termini de temps. 
 Seguidament, intervé el senyor García Quesada que diu 
que vol comentar diferents qüestions; que el seu grup 
s’abstindrà, bàsicament, perquè no estan a favor de duplicar 
serveis i perquè entenen que els diners d’aquesta ciutat, com 
han dit moltes vegades, els han d’administrar en aquelles 
coses que siguin útils per la ciutat; que duplicar el cost és 
del tot ineficaç i injust; que hi ha hagut intervencions 
parlant d’aquest tema en les quals semblava més que 
s’incitava a la delació ciutadana que no a solucionar 
problemes que té aquesta ciutat; que per la Candidatura 
d'Unitat Popular la delació és una situació que evidentment 
refusen i que la troben reprovable; que entenen que els 
ciutadans quan veuen una situació incívica o algun delicte 
presentin les denúncies corresponents als corresponents 
organismes municipals o no i que aquests actuen amb la 
professionalitat que s'espera que tinguin; que se’ls demana, 
sovint des d’aquelles persones que han menystingut l’educació 
i la falta de professionalitat de les escoles i els instituts 
públics de la ciutat, que eduquin;  que els que es dediquen a 
l’educació en aquesta ciutat eduquen amb llibertat; que 
eduquen per crear ciutadans conscients dels seus drets i dels 
seus deures; que si algun d’aquests ciutadans els 
incompleixen s'han de crear els mecanismes perquè no els 
incompleixin; que aquests organismes no hi són només per la 
sanció ni per la delació, sinó per crear aquests espais de 
convivència, de cooperació i de mediació dintre la ciutat que 
sovint troben a faltar en algunes de les manifestacions que 
es fan en aquest Ple i que no s'ha de patir perquè els 
professionals de l’educació d’aquesta ciutat actuen bé i no 
accepten les connexions ideològiques que des de determinats 
posicionaments polítics se’ls intenta imposar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Pérez Márquez Torres que diu que creu que s’han desviat del 
tema; que l’aplicació no vol ensenyar ningú quins són els 
seus deures, sinó que és simplement una eina perquè la gent 
del carrer se senti útil i pugui aportar el seu granet de 
sorra en la neteja de la ciutat; que Ciutadans quan presenten 
aquesta moció són  conscients que aquesta proposta ja s’havia 
portat al Ple; que tenen la moció; que saben que s’ha portat; 
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que van parlar amb el senyor Quim Felip que va comentar que 
hi havia una aplicació, però que la va buscar amb el mòbil i 
que no la va trobar; que llavors resulta que el senyor Felip 
va dir que l’aplicació no estava operativa encara al mòbil, 
sinó que només estava al web; que van entrar al web de 
l’Ajuntament a buscar Incidències, que és com li havien dit 
que es deia l’aplicació; que ja sap que és una mica inútil, 
però no la va trobar; que el cas és que comentant-ho amb gent 
del carrer li van dir que sabien que es podia enviar un 
correu a incidencies@figueres.org i que aquest correu 
arribava; que això vol dir que per fer una incidència ha de 
fer una foto amb el mòbil, escriure el text i enviar un 
correu dient que avui ha vist a tal lloc una incidència; que 
suposa que igual que la declaració de la Renta es presenta i 
al cap d’un temps s’avisa que s'ha rebut i que et tornen o 
que et toca pagar; que estan contents que es treballi amb 
aquest tema; que es tingui sobre la taula; que altres grups 
ho hagin proposat i que s’hagi aprovat, però que el que no 
pot ser és que des del 2010 fins ara no tinguin l’aplicació; 
que no és informàtic, però sí que va a internet; que abans 
d’ahir va entrar a internet; que va veure que hi ha una 
aplicació per als ajuntaments per fer precisament això; que 
té un cost de 5.000 euros; que fa exactament tot el que es 
diu aquí; que aquesta feina de sis anys són 5.000 euros i que 
es pot implementar en un mes; que li poden dir que no tenen 
una brigada d’intervenció ràpida perquè no tenen diners per 
pagar-la; que li sembla correcte i ho accepta, però que això 
no té res a veure amb l’aplicació de la qual estan parlant; 
que no volen el mèrit que aquesta aplicació sigui iniciativa 
de Ciutadans; que això és igual; que el que volen és que 
funcioni; que la gent quan vagi pel carrer pugui posar 
aquestes denúncies i que en base a aquestes denúncies tinguin 
un mapa de la ciutat amb el que vegin a quina part de la 
ciutat es caguen més els gossos per enviar allà a algú que 
vigili perquè no ho facin; que també es sàpiga a quin lloc hi 
ha contenidors amb matalassos i que no calgui anar a buscar 
el mur del senyor Oliva per veure on són i que aquesta és la 
idea. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres 
que diu que vol fer un aclariment; que no ha volgut dir que 
els mestres hagin de fer aquesta funció; que si s’ha entès 
així que demana disculpes; que es refereix a que algun dia 
algú d'Ecoserveis podria anar a qualsevol institut a fer una 
explicació, com també hi poden anar un dia els Mossos 
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d'Esquadra; que se cedeixin les aules per fer aquesta 
explicació als alumnes; que no ha dit que ho haguessin de fer 
els professors perquè els professors ja tenen les seves 
funcions; que potser no s'ha sabut explicar; que vol aclarir 
això; que no vol que ho hagin de fer els professors, sinó que 
cedeixin les aules per fer un dia una explicació; que creu 
que no ha dit en cap moment que s’hagi de delatar ningú; que 
creu que en cap moment ha dit això; que creu que el senyor 
García no hauria d'haver dit aquesta paraula; que el grup 
popular mai ha criticar l’escola pública; que pot dir que 
està molt honrat d’haver fet els seus estudis a l’escola 
pública; que no ha volgut ofendre el senyor García ni res 
d'això i que ha demanat que els instituts i col�legis 
cedeixin les seves aules perquè hi pugui anar algú 
d’Ecoserveis a fer una explicació de com s’ha de portar el 
tema de les escombraries a la deixalleria o el que sigui, 
però no que el Garcia hagi de dur a terme aquesta funció. 
 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, Olmedo Delestal, 
Borrego Torres, Amelló Montiu i Pérez Márquez; en contra, els 
deu membres de l'Ajuntament següents: Felip Torres, Casellas 
Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol 
Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea Montero i 
Galimany Grané; i abstenir-se, els quatre membres de 
l'Ajuntament següent: Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García 
Quesada i Vergés Moreno.  
 
----18. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les intervencions següents: 
 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que volia 
fer una proposta; que avui comença el Festival Acústica; que 
hi ha ple de gent fora el carrer i que demana que es facin 
les preguntes estrictament necessàries perquè creu que seria 
bo que tots poguessin estar una estona amb els figuerencs a 
fora el carrer. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que en tenia unes quantes, però que una és 
concretament sobre l'Acústica. 
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 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que demana que es facin les que considerin estrictament 
necessàries i que es tracta d'una proposta. 
 
----Ordenances municipals: Prec que formula el senyor Amelló 
Montiu sobre que s'hauria de començar a avançar en el tema de 
les ordenances y pressupostos. Fa ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que solo quería hacer una pregunta 
porque ya están en el mes de  septiembre; que pronto va a 
venir la aprobación de las ordenanzas y del próximo 
presupuesto; que quiere hacerla hoy porque todavía quedan 
cuatro meses y que todavía se podría cambiar la ruta; que 
desde Ciutadans hicieron una serie de alegaciones al 
presupuesto de las cuales no han tenido respuesta de casi 
ninguna; que solo se contestó una; que estaba el fomento de 
los autobuses, publicitar las áreas de Promoción Económica, 
el estudio de una oficina de emprendedores y la radiografía 
de la pobreza; que de esta última han tenido una reunión y 
que supone que se habrá empezado a trabajar en ello; que 
también estaban los proyectos de juventud, la comisión de 
fusión y algo que les parecía importante como la central de 
compras; que eran ocho acuerdos que había alcanzados y que no 
han recibido ningún tipo de feedback y que solo quiere 
decirles que quedan cuatro meses para que termine el año y 
que sería bueno que empezaran a avanzar en ese tema porque 
empezar a hablar de presupuestos o empezar a hablar de 
ordenanzas fiscales sería empezar a hablar con un mal pie. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que hi 
ha dos temes sobre els que sí que pot fer algun comentari; 
que els 10.000 euros que eren per al tema de publicitat s'ha 
executat alguna cosa; que passarà una relació del major 
perquè es pugui veure en quin punt s'està perquè l'àrea de 
promoció econòmica està treballant constantment en fer tanta 
promoció i coneixement com es pugui dels cursos i totes les 
activitats que hi ha; que l’altre era el de la central de 
compres; que això és un procés que està portant a terme 
recursos humans amb la contractació de les dues persones que 
se n’han de fer càrrec de l’àrea adscrites a contractació i 
que mentre continua la persona que és el tècnic mig que hi ha 
d’activitats econòmiques, en Lluís Zamorano, que continua 
fent la feina de la central de compres com a tal mentre 
s’acaba el procés de contractació d’aquestes dues persones. 
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----Fires i festes: Prec que formula la senyora Sànchez Dipp 
perquè es doni el suport que calgui als promotors de 
l'Acústica per tenir un espai per persones amb mobilitat 
reduïda. Fa ús de la paraula la senyora Sànchez Dipp que diu 
que és una qüestió sobre l’Acústica que ha sortit a les 
xarxes socials; que l’Acústica no té previst fins a aquest 
migdia, com a mínim, un espai per persones amb mobilitat 
reduïda perquè puguin accedir i gaudir dels concerts amb les 
garanties que toca tenint en compte la gran afluència de gent 
que hi ha; que volia fer el prec perquè l’Ajuntament doni tot 
el suport que calgui als promotors; que ho ha estat mirant i 
que tots els festivals o festes tipus La Mercè, Cruïlla, 
Primavera Sound, Sónar i concerts de grans estrelles tenen 
una forma ràpida perquè les persones amb mobilitat reduïda 
puguin contactar amb els organitzadors per accedir de forma 
fàcil i garantir poder gaudir de la festa i dels concerts; 
que pregunta que si n’estan al cas i que si no n’estan al cas 
vol fer el prec perquè es posin totes les eines que estiguin 
a les mans del govern per poder-ho garantir. 
 Seguidament, intervé el senyor Martínez Puig que diu que 
ha parlat a última del matí amb el director del festival que 
li ha dit que hi podrà haver una zona a la Rambla d’acord amb 
el pla d’autoprotecció, que s’estava treballant a Plaça 
Catalunya i que creuen que serà possible; que, per tant, això 
ja s’ha recollit; que a Rambla ja s’ha pogut preparar; que 
serà efectiu; que sobre Plaça Catalunya n’han parlat a última 
hora; que no en sap res més; que, en tot cas, demà li pot 
dir; que s’hi estava treballant i que hi ha la possibilitat 
que es pugui fer. 
 
----Ajuntament: Prec que formula la senyora Olmedo Delestal 
perquè se li facin arribar les despeses i factures de l'àrea 
de Comunicació i d'Alcaldia. Fa ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que el 12 d’agost va demanar les 
despeses i factures de l’Àrea de Comunicació i de l’Àrea 
d’Alcaldia; que no li han fet arribar i que va presentar una 
instància el dia 12 d'agost. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que a 
Alcaldia no en tenen coneixement i que ho preguntarà a 
Intervenció.  
 
----Ensenyament: Pregunta que formula la senyora Lladó Saus 
sobre quines són les raons per l'ajornament del Conservatori 
de Música. Fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus que diu 
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que vol fer una pregunta molt ràpida, bàsicament, perquè ha 
sortit a premsa no recorda si fa una o dues setmanes; que és 
sobre el tema de l’ajornament del conservatori; que la 
mateixa notícia deia que el govern no havia donat explicació 
sobre quins eren els motius pels quals hi havia aquest 
ajornament i que pregunta que quines són les raons per 
l'ajornament del conservatori. 
 Seguidament, intervé la senyora Galimany Granés que diu 
que compartirà la resposta amb l’alcaldessa; que va llegir a 
l’article al Diari de Girona; que això prové d’una trucada de 
la periodista Gemma Tubert del dia 17 d’agost en la qual li 
demanava informació sobre el conservatori; que li va proposar 
trobar-se per parlar-ne, però que aquesta trobada no s'ha 
fet, sinó que la periodista directament va escriure un 
article en el qual explica que el conservatori per al curs 
2016-2017 no es podrà implantar encara; que des del primer 
dia que va entrar a la regidoria hi està treballant molt 
intensament fonamentalment per estudiar el tema i entendre el 
què implica la creació d’un conservatori; que aquesta creació 
d’un conservatori de grau mig a Figueres s’ha d’implantar de 
manera que es compleixi la llei perquè és una competència 
impròpia i que estan fent tots els passos des del primer dia 
perquè la propera primavera es puguin fer les proves d’accés 
al conservatori. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que el mes d’abril passat que era el moment d’obrir 
preinscripcions es van plantejar realment dues opcions que 
eren planificar bé la posada en funcionament i fer un 
projecte de conservatori o definir el projecte de 
conservatori de manera que es pogués implantar plenament en 
condicions a partir del curs vinent; que això és el que faran 
lligat també a la ubicació del conservatori; que s’estan fent 
les obres a Caputxins a tota l’ala que envolta el claustre; 
que  en la creació del servei es va vincular aquest servei de 
conservatori a l'institut Narcís Monturiol, però que el 
govern creu totalment idoni que la ubicació d’aquest 
conservatori de la ciutat sigui a l’auditori de Caputxins 
perquè és un lloc molt més idoni tant per la formació teòrica 
com per la pràctica; que aquests dos motius són els que els 
van fer que en comptes de forçar la preinscripció l’abril 
passat i l’inici aquest setembre s'encarregués el projecte de 
posada en funcionament amb quins instruments, quins 
professors i quina direcció; que, en paral�lel, s’aniran 
acabant les obres que s’estan fent a Caputxins; que això 
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permetrà un inici de conservatori el setembre de 2017 amb 
unes condiciones que no les que s’haguessin fet si s’hagués 
forçat l’obertura aquest setembre i que això és el que li 
haurien explicat a la periodista si hagués esperat que la 
regidora quedés amb ella. 
 
----Policia urbana: Pregunta que formula el senyor Vergès 
Moreno sobre si es pot facilitar les hores que fan els 
policies de barri. Fa ús de la paraula el senyor Vergès 
Moreno que diu que vol dir un parell de qüestions molt 
ràpides que fan referència a les àrees del regidor Casellas; 
que es va eliminar el límit de les hores dels policies de 
barri; que es el senyor Casellas es va comprometre a 
facilitar amb detall aquesta informació i que pregunta que si 
ho pot facilitar. 
 
----Habitatges: Pregunta que formula el senyor Vergés Moreno 
sobre com està el tema de procedir al control o a la sanció 
dels bancs amb pisos buits. Fa ús de la paraula el senyor 
Vergès Moreno que diu que a l’última Comissió d’Habitatge es 
va informar que ja s'estaven enllestint mesures per procedir 
al control o a la sanció dels bancs que mantinguessin pisos 
buits; que pregunta que com està el tema; que si ja és 
factible que comenci aquest mes de setembre i que com està 
tot plegat. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que sobre la segona pregunta ho contestarà tot per escrit; 
que el setembre no ho podran començar, però que espera que a 
finals d’octubre es puguin posar en marxa alguna d’aquestes 
mesures per aplicació de la taxa en la revisió de pisos 
buits; que en realitat és una taxa de 400 euros; que 
detallarà quina és la situació en aquest moment; que, sobre 
la primera pregunta, sí que ho té; que ho enviarà per escrit, 
però que ara pot avançar algunes de les dates; que això va 
començar el 15 d'agost; que en la primera etapa es compta un 
total de 168 hores de les de 35 euros en diferents sectors de 
la ciutat; que a la Marca de l’Ham van ser 11 dies i 66 hores 
de patrullatge, al sector Oest són 15 dies a 90 hores de 
patrullatge, als carrers Canigó, Muralla, Ample, Monturiol, 
Rambla i Pujada del Castell són dos dies, 12 hores, a Sant 
Pau, Rambla, Plaça Josep Pla i Plaça Institut són dos dies, 
12 hores, a la Plaça Estació i Avinguda Vilallonga, tres 
dies, 18 hores, Eixample i Cendrassos un dia que es correspon 
a sis hores, Horta Capellera, Hospital, Carrer Tramuntana, 
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Serra Floreta, Parc Sòl i Vivendes d’Aviació tres dies de 
servei a 18 hores, Barri de la Presó, Rally Sud i Olivar Gran 
un dia de servei a sis hores, Creu de la Mà i Enric Morera un 
dia de servei a sis hores, Poblenou un dia, sis hores i 
Vilatenim un dia de servei que es correspon a sis hores; que 
això es correspon en el pla que es va aprovar; que enviarà 
aquest detall; que en 15 dies estarà en disposició de dir 
també, com li van demanar, quins números d’agents fan 
aquestes hores; que pot avançar que hi ha més de 50 agents, 
que és pràcticament la totalitat de la plantilla operativa, 
inscrita per fer aquestes hores; que es vetlla perquè ningú 
faci més de les 11 hores a les quals es van comprometre; que 
avui no està en disposició d’identificar els agents; que 
necessita uns dies més; que el resultat del què s’ha fet és 
això fins ara i que ja ho enviarà per correu electrònic. 
 
----Assistència social: Pregunta que formula el senyor 
Armengol Subirós sobre perquè no s'ha tractat en el Ple 
l'adhesió al conveni marc conveni pel qual la Generalitat i 
l’Agència Catalana de Consum es farien càrrec de les factures 
dels serveis de les famílies amb pobresa energètica. Fa ús de 
la paraula el senyor Armengol Subiròs que diu que a la 
Comissió Informativa van aprovar adherir-se al conveni marc 
entre l’Agència Catalana de Consum, Departament de Treball i 
l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis per adherir-se a un conveni pel qual la Generalitat 
i l’Agència Catalana de Consum es farien càrrec de les 
factures dels serveis de les famílies amb pobresa energètica 
que fins ara ho van suportant els ajuntaments; que segons 
aquest conveni marc això s’hauria de resoldre a càrrec de la 
Generalitat i que la pregunta és perquè no s’ha tractat al 
Ple. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que això està delegat a la Junta de Govern i que després de 
la Comissió Informativa es va passar per Junta de Govern. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Armengol Subirós que diu que això es firmarà, però que ja 
està aprovat per la Junta de Govern Local. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que li preocupava perquè va passar per la 
Comissió Informativa, però que avui no estava en l'ordre del 
dia del Ple. 
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 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que era competència de Junta, però que si en volen parlar 
també en poden donar compte en el proper Ple. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que no cal perquè ja ho veuran en l'acta de 
la Junta de Govern Local i que li preocupava el fet que avui 
no hagués passat pel Ple. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que creu recordar que el dictamen de 
la Comissió Informativa ja posava que es proposava 
l'aprovació a la Junta de Govern Local. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que dóna les gràcies per l'explicació. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-dos hores i cinquanta-tres minuts, de la qual 
cosa en dono fe.  




