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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.11 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 6 d'octubre de 2016 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 6 
d'octubre 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, la Presidència declara oberta la 
sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària, realitzada el dia 7 de juliol de 2016 
que va ser repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat de l’informe sobre l’activitat institucional de 
l’Alcaldia. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
de l’informe següent: 
 "Activitats institucionals de l'alcaldessa. Dissabte 3 
de setembre. - Ajuntament. Rebuda del Molt Hble. Sr. Carles 
Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya. Dilluns 
5 de setembre. - Trobada amb veïns del Juncària Parc Bosc. 
Dimarts 6 de setembre. - Girona. Consell rector del Dipsalut. 
Dijous 8 de setembre. - Hospital. Visita de la nova planta de 
l’Hospital i atenció als mitjans. - Rambla. Inauguració de la 
Fira del Vi. - Jardins del Consell Comarcal. Presentació de 
la ruta de la DO Empordà. Divendres 9 de setembre. - Plaça 
Josep Terradellas. Visita a les obres de millora de la plaça. 
Diumenge 11 de setembre. - Plaça Frederic Marès. Ofrena 
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floral al monument "Els drets dels pobles". Dilluns 12 de 
setembre. - Plaça Josep Pla. Presentació de la programació 
teatral. Dimarts 13 de setembre. Visita als carrers del 
voltant  del col�legi La Salle. - Plaça de la Palmera. 
Inauguració de la nova oficina  de Caixa Banc. Dimecres 14 de 
setembre. - Barcelona. Reunió amb el conseller de Cultura, 
Santi Vila. - La cate. Presentació de teatre i música. Dijous 
15 de setembre. - Girona Casa de cultura. Debat sobre 
infraestructures. Divendres 16 de setembre. - Signatura 
notarial de sis pisos per la borsa d’habitatges d’ús social. 
- Olot, Parc Nou. Lliurament dels reconeixements Viles 
florides. - Casa Empordà  Inauguració de l’exposició "La 
última frontera"  de Cussò Ferrer  del cicle refugiats. 
Diumenge 18 de setembre. - Pavelló municipal. Gimnàstica 
Rítmica. - Salut de Terrades. Festa de la Misericòrdia. 
Dimecres 21 de setembre. - Rambla. Acte amb escolars sobre la 
mobilitat  sostenible. - Girona. Sopar de les consciències 
organitzat per l’associació Oncolliga. Divendres 23 de 
setembre. - Visites a les Llars d’Infants de la ciutat. -
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. - Reunió de la Fundació 
Tutelar. Dilluns 26 de setembre. - Masarac . Dia Mundial del 
Turisme. Dimarts 27 de setembre. - Fundació Sant Vicenç de 
Paül. Inauguració  del curs  a Ksameu. Dimecres 28 de 
setembre. - Sala de Juntes. Reunió amb Francesc Iglesies, 
secretari d’Afers Socials i Famílies. - Pavelló Municipal. 
Presentació de la Cursa de la Dona. - Fundació Gala Dalí. 
Lliurament de la Creu de Sant Raimon de Penyafort al Dr. 
Narcís Bardalet. Dijous 29 de setembre. - Sala de Plens. 
Visita  a l’Ajuntament dels alumnes de l’Institut Olivar 
Gran. - Escola Temps de Música. Auditori Caputxins. 
Inauguració del II congrés dels Drets Humans del Consell de 
l’Advocacia Catalana. - Divendres 30 de setembre. - Visita a 
les escoles Carme Guasch i Amistat. - Auditori Caputxins. 
Congrés Advocacia Catalana. - Biblioteca Fages de Climent.  
Presentació del llibre "El món, un escenari Shakespeare, el 
guionista invisible", de Xavier Pérez i Jordi Balló. Dissabte 
1 d’octubre. - Passeig Nou. Tour de vehicles elèctrics.  
Diumenge 2 d’octubre. - Pavelló municipal. Lliurament premis 
Gimnàstica Rítmica. Dimarts 4 de setembre. - Terrassa Txot’s. 
Presentació del llibre "Puigdemont, el president" de Jordi 
Grau. Dimecres 5 de setembre. - Ajuntament. Signatura 
protocol actuació Figueres Capital de la Sardana 2017. - La 
Cate. Actes  Dia Internacional de la Gent Gran. - Museu del 
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Joguet. Inauguració exposició diari Ara  amb la participació 
del consell d’Infants" 
 
----3. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de 
l'Alcaldia del dia 1 de setembre de 2016 pel qual es va 
aprovar prendre part en la sol�licitud de concórrer, davant 
el Servei d'Ocupació de Catalunya, a la convocatòria de la 
concessió de subvencions destinades a incentivar la 
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries 
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. El senyor Toro 
Coll procedeix a la lectura del decret següent: 

"El Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’Ordre 
TSF/213/2016 d’1 d’agost (DOGC número 7177 de 04/08/2016), 
estableix les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a incentivar la contractació en 
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya, i la resolució TSF/1911/2016 
per la qual s’obre convocatòria per a l’any 2016. Aquest 
programa va destinat a joves de 30 anys o menys, inscrits al 
Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no 
ocupats (DONO) i al Registre estatal de Garantia Juvenil així 
com acreditar la possessió d'un títol universitari o de 
formació professional de grau mig o superior o títols 
oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat 
de professionalitat que els habilitin per a l'exercici 
professional, així com complir els requisits que exigeix la 
modalitat del contracte de treball en pràctiques. Vist que 
segons l'article 7 de la Resolució TSF/1911 a l'Ajuntament de 
Figueres li corresponen 10 contractes però d'acord a la base 
11 de l'Annex 1 de l'Ordre TSF/213 en cas que resti dotació 
pressupostària s'anirà ampliant el nombre de contractes 
assignats d'acord a l'ordenació que s'hi descriu. Vist que el 
termini màxim per iniciar les actuacions objecte d'aquesta 
convocatòria és el 15 de novembre de 2016, i la data màxima 
de finalització és el 15 de maig de l'any 2017. Vist que el 
mòdul de subvenció previst, fixat a l'article 5 de la 
Resolució, és de 11.000€ per contracte en pràctiques, import 
que cobriria la despesa salarial i de seguretat social per 
tot el període, d'acord a les característiques i al 
desglossament següent facilitat pel Departament de Recursos 
Humans:  Grup de  classificació A1. Tipus de contracte:  
laboral temporal en pràctiques: 420. Grup de cotització 1. 
Codi d'ocupació : a. Sou base....1.120,15€. Complement 
específic.   85,75€. TOTAL....1.205,90€ bruts mensuals.. 



 4 

1.205,90€ X 7 MESOS....8.441,30€. SEGURETAT SOCIAL 412,63€ * 
6 MESOS....2.475,78€. TOTAL PERÍODE....10.917,08€ Aquesta 
tipologia de contracte comporta una quitança que no entra en 
la subvenció. Atès que les tasques encomanades a cada jove 
han d'estar clarament vinculades a la titulació sol�licitada 
per tal de facilitar experiència pràctica que faciliti la 
inserció laboral posterior del/de la jove. L'ajuntament 
designarà per cada jove un/a tutor/a que supervisarà i 
orientarà al/a la jove en el seu treball. Vist que s’ha fet 
arribar aquesta informació als diferents departaments 
municipals susceptibles d’acollir-se a la convocatòria i que 
amb les propostes generades s’han concretat els següents 11 
projectes que comporten 12 contractes de treball: - Projecte 
1: “Suport a la dinamització econòmica de la ciutat de 
Figueres i del territori de l’Empordà”. Titulacions 
sol�licitades: Grau, diplomatura o llicenciatura en 
Publicitat i RRPP, Turisme o Comunicació. Adscripció a 
Promoció Econòmica. Fires i Mercats. - Projecte 2: “Projecte 
d’obtenció del segell de qualitat CAI UNICEF (Ciutat Amiga de 
la Infància). Titulacions sol�licitades: Grau, diplomatura o 
llicenciatura en Educació social, Educació infantil o 
Educació primària. Adscripció a: Educació. - Projecte 3: 
“Tractament i descripció dels expedients d’obres de 
l’Ajuntament de Figueres”. Titulacions sol�licitades: Grau, 
diplomatura o llicenciatura en Humanitats, Història o 
Documentació. Adscripció a: Arxiu municipal. - Projecte 4: 
“Cafè digital i altres activitats de caire social a la 
Biblioteca Carles Fages de Climent de Figueres”. Titulacions 
sol�licitades: Grau, diplomatura o llicenciatura en 
Informació i documentació, Educació Social, Psicologia o 
Sociologia. Adscripció a: Biblioteca.  - Projecte 5: 
“Aproximació a la gestió del medi ambient a nivell local”. 
Titulacions sol�licitades: Grau, diplomatura o llicenciatura 
Ciències ambientals, Biologia o Geografia. Adscripció a: Medi 
ambient. - Projecte 6: “Suport a la dinamització turística”. 
Titulacions sol�licitades: Grau, diplomatura o llicenciatura 
en Turisme i/o en Traducció Interpretació. Cicle formatiu de 
Grau Superior en Guia, informació i assistència turística. 
Certificat de professionalitat de nivell 3 en Promoció 
turística local i informació al visitant. Adscripció a: 
Promoció Econòmica, Turisme. - Projecte 7: “Creació de 
continguts geogràfics i metadades municipals”. Titulacions 
sol�licitades: Grau, diplomatura o llicenciatura en Geografia  
o Topografia. Adscripció a: Urbanisme. - Projecte 8: 
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“Ordenació i catalogació del fons de publicacions de 
l’Ajuntament de Figueres”. Titulacions sol�licitades: grau en 
Informació i Documentació, llicenciatura en Documentació o 
diplomatura en Biblioteconomia i Documentació. Adscripció a:  
Cultura, Servei de Publicacions. - Projecte 9: “Estudi sobre 
la pobresa o exclusió social a Figueres”. Titulacions: Grau o 
llicenciatura en Sociologia o Antropologia social. Adscripció 
a: Benestar Social. - Projecte 10: “Estudi de l’habitatge 
buit a Figueres”. Titulacions sol�licitades: Grau, 
diplomatura o llicenciatura en Geografia o en Arquitectura 
tècnica/enginyeria de la construcció. Adscripció a: 
Urbanisme. En reserva i previsió per adscripció possible en 
segona ronda en cas que resti dotació pressupostària (base 11 
de l’Ordre) es preveu el projecte 11 que comporta  2 
contractacions més: - Projecte 11: “Projecte d’intervenció 
social a la zona nord-oest de Figueres amb població en 
situació de vulnerabilitat”. Adscripció de les dues 
contractacions a Benestar Social.. - Contractació 11: 
Titulacions sol�licitades: Grau o diplomatura en Treball 
Social. - Contractació 12: Titulacions: Grau o diplomatura en 
Educació Social. En base als antecedents exposats, i vist 
l'informe de la tècnica en Formació i Inserció Laboral de 
l’Àrea de Promoció Econòmica, adjunt a l’expedient. Vist que 
el termini màxim per demanda de sol�licitud és el proper 15 
de novembre de 2016, cal aprovar la presentació de 
sol�licitud per via d’urgència abans d’aquesta data. Per tot 
l’anterior aquesta Alcaldia Presidència RESOL: 1r.- Aprovar 
prendre part en la sol�licitud, davant el Servei d’Ocupació 
de Catalunya, de concórrer a la convocatòria de la concessió 
de subvencions destinades a incentivar la contractació en 
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya, convocatòria per a l’any 2016 
en la que es preveuen 11 projectes que comporten 12 
contractes de treball, i sol�licitar una subvenció de 
132.000€ (cent trenta-dos mil euros). 2n.- Aprovar el 
document adjunt: - Subvenció destinada a incentivar la 
contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa 
de Garantia Juvenil a Catalunya. 3r.- Aprovar que la quitança 
s’haurà de preveure en el pressupost de l’any 2017. En 
aquesta tipologia de contracte no es preveu indemnització de 
fi de contracte. 4t.- Sotmetre aquest acord a ratificació del 
Ple Municipal en la propera sessió que es celebri." 
 A continuació fa ús de la paraula el senyor Armengol 
Subirós que pregunta que quin és condicionant perquè pugui 
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ser efectiu el projecte número 11; que pregunta que per què 
està reserva i que quines condicions s'han de donar perquè 
pugui ser efectiu i que no és que els altres no els 
considerin importants, sinó que aquest la Candidatura 
d'Unitat Popular el considera especialment important. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que 
entrarà en una segona ronda en cas que quedi dotació 
pressupostària després d’haver fet totes les contractacions 
inicials que són les que primer s’havien presentat; que 
aquesta es va notificar, a posteriori, que hi podia haver 
aquesta possibilitat; que l’ordre o no ordre és una altra 
qüestió, però que entén que aquesta àrea té un pressupost 
específic d’actuació i que això el que faria seria coadjuvar 
tot allò que ja està posat en marxa a la zona Nord-Oest. 
 A continuació, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que la pregunta és que si no entra aquest 
projecte per aquesta via si entrarà per una altra. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que 
diu que sí. 
 A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l'Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el 
decret abans transcrit. 
 
----4. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de 
l'Alcaldia del dia 2 de setembre de 2016 pel qual es van 
aprovar els plans de treball dels Agents d'ocupació i 
desenvolupament local. El senyor Toro Coll en fa lectura i el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el 
decret de següent: 

"El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya va publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6683 de data 11 d’agost de 
2014, l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, la qual regula 
entre d’altres, el Programa d’agents d’ocupació i 
desenvolupament local (AODL). Així mateix el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 7160 de data 12 de juliol de 2016 la Resolució 
TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la 
convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de 
subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local. Vist que l’Àrea de Promoció Econòmica 
té entre els seus objectius principals, fomentar l’activitat 
econòmica a la ciutat i a la comarca per tal de poder crear 
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llocs de treball de qualitat i millorar l’ocupabilitat de les 
persones aturades. Vist que les tasques que han de dur a 
terme aquests agents d’ocupació i desenvolupament local ha de 
contribuir a generar activitat econòmica i nous llocs de 
treball. En base als antecedents exposats, i vist l'informe 
del Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica, adjunt a 
l’expedient. Vist que el termini màxim de presentació de 
sol�licituds de subvenció per a la pròrroga i la contractació 
de nous AODL finalitza el proper 9 de setembre de 2016, cal 
aprovar la presentació de sol�licitud per via d’urgència 
abans d’aquesta data. Per tot l’anterior aquesta Alcaldia 
Presidència RESOL: 1r. Aprovar els plans de treball dels 
Agents d’ocupació i desenvolupament local que s’adjunten: - 
Agent d’ocupació i desenvolupament local de foment de sectors 
emergents generadors d’ocupació (Anna Pou Planas). - Agent 
d’ocupació i desenvolupament local de desenvolupament 
territorial de l’Empordà (Francesc Riera Boada). - Agent 
d’ocupació i desenvolupament local d’innovació i creixement 
empresarial (Susanna Torrijos Delgado). - Agent d’ocupació i 
desenvolupament local d’observatori socioeconòmic territorial 
i participació ciutadana. - Agent d’ocupació i 
desenvolupament local de prospecció empresarial. 2n.- Aprovar 
els documents adjunts: - Sol�licitud de pròrroga de subvenció 
per a la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament 
local (AODL). - Sol�licitud de subvencions per a la 
contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local 
(AODL). 3r.- Sol�licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya 
les subvencions per la pròrroga dels Agents d’Ocupació i 
Desenvolupament Local següents: - 27.045,55€ per a l’Agent 
d’ocupació i desenvolupament local de foment de sectors 
emergents generadors d’ocupació (Anna Pou Planas). - 
27.045,55€ per a l’Agent d’ocupació i desenvolupament local 
de desenvolupament territorial de l’Empordà (Francesc Riera 
Boada). - 27.045,55€ per a l’Agent d’ocupació i 
desenvolupament local d’innovació i creixement empresarial 
(Susanna Torrijos Delgado). 4t.- Sol�licitar al Servei 
d’Ocupació de Catalunya les subvencions per a la contractació 
dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local següents: - 
27.045,55€ per a l’Agent d’ocupació i desenvolupament local 
d’observatori socioeconòmic territorial i participació 
ciutadana. - 27.045,55€ per a l’Agent d’ocupació i 
desenvolupament local de prospecció empresarial. 5è.- 
Supeditar a l’atorgament de la subvenció les renovacions i 
contractacions dels AODL referides als punts 3r i 4t d’aquest 
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acord. 6è.- Aprovar la següent despesa: - L'agent d'ocupació 
i desenvolupament local de foment de sectors emergents 
generadors d'ocupació té un cost total de 38.862 euros. 
27.045,55 euros anirien a càrrec de la subvenció i 11.816,45 
anirien a càrrec de l'Ajuntament de Figueres, distribuïts de 
la manera següent: 49,70 euros amb càrrec a la partida 2016 
103 92000 13101 (Contractes programes), 15,95 euros amb 
càrrec a la partida 2016 103 92000 16002 (Seguretat social 
ajuntaments i programes) i 11.750,80 euros a càrrec del 
pressupost del 2017. - L'agent d'ocupació i desenvolupament 
local d'innovació i creixement empresarial té un cost total 
de 38.862 euros. 27.045,55 euros anirien a càrrec de la 
subvenció i 11.816,45 anirien a càrrec de l'Ajuntament de 
Figueres, distribuïts de la manera següent: 49,70 euros amb 
càrrec a la partida 2016 103 92000 13101 (Contractes 
programes), 15,95 euros amb càrrec a la partida 2016 103 
92000 16002 (Seguretat social ajuntaments i programes) i 
11.750,80 euros a càrrec del pressupost del 2017. - L'agent 
d'ocupació i desenvolupament local de desenvolupament 
territorial de l'Empordà té un cost total de 38.862 euros. 
27.045,55 euros anirien a càrrec de la subvenció i 11.816,45 
anirien a càrrec de l'Ajuntament de Figueres, distribuïts de 
la manera següent: 745,52 euros amb càrrec a la partida 2016 
103 92000 13101 (Contractes programes), 239,31 euros amb 
càrrec a la partida 2016 103 92000 16002 (Seguretat social 
ajuntaments i programes) i  10.831,62 euros a càrrec del 
pressupost del 2017. - L'agent d'ocupació i desenvolupament 
local d'observatori socioeconòmic territorial i participació 
ciutadana té un cost total de 38.862 euros. 27.045,55 euros 
anirien a càrrec de la subvenció i 11.816,45 anirien a càrrec 
de l'Ajuntament de Figueres, distribuïts de la manera 
següent: 745,52 euros amb càrrec a la partida 2016 103 92000 
13101 (Contractes programes), 239,31 euros amb càrrec a la 
partida 2016 103 92000 16002 (Seguretat social ajustaments i 
programes) i 10.831,62 euros a càrrec del pressupost del 
2017. - L'agent d'ocupació i desenvolupament local de 
prospecció empresarial té un cost total de 38.862 euros. 
27.045,55 euros anirien a càrrec de la subvenció i 11.816,45 
anirien a càrrec de l'Ajuntament de Figueres, distribuïts de 
la manera següent: 745,52 euros amb càrrec a la partida 2016 
103 92000 13101 (Contractes programes), 239,31 euros amb 
càrrec a la partida 2016 103 92000 16002 (Seguretat social 
ajustaments i programes) i 10.831,62 euros a càrrec del 
pressupost del 2017. El cost total dels 5 agents d’ocupació i 
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desenvolupament local és de 194.310 euros. 135.227,75 euros a 
càrrec de la subvenció, 2.335,96 euros amb càrrec a la 
partida 2016 103 92000 13101 (Contractes programes), 749,83 
euros amb càrrec a la partida 2016 103 92000 16002 (Seguretat 
social ajustaments i programes) i 55.996,46 euros a càrrec 
del pressupost del 2017. 7è.- Sotmetre aquest acord a 
ratificació del Ple Municipal en la propera sessió que es 
celebri." 
 

----5. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de 
l'Alcaldia del dia 13 de setembre de 2016 pel qual es va 
aprovar la Memòria del Programa de suport i acompanyament a 
la planificació estratègica: foment de l'ocupació a l'Alt 
Empordà en logística, TIC i comerç. El senyor Toro Coll en fa 
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, 
ratificar el decret de següent: 

"El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya va publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6683 de data 11 d’agost de 
2014, l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual 
s’aprovaven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local i obria la convocatòria per a l’any 
2014. Així mateix el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha publicat en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7160 de 
data 12 de juliol de 2016 la Resolució TSF/1695/2016, de 7 de 
juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 
per a la concessió de subvencions destinades als Programes de 
suport al desenvolupament local, entre els quals figura el 
Programa de suport i acompanyament a la planificació 
estratègica. Vist que l’Àrea de Promoció Econòmica té entre 
els seus objectius principals, fomentar l’activitat econòmica 
a la ciutat i a la comarca per tal de poder crear llocs de 
treball de qualitat i millorar l’ocupabilitat de les persones 
aturades. Vist que el sector comercial és el principal sector 
econòmic de la ciutat de Figueres i un dels principals 
sectors econòmics de la comarca, es considera necessari 
elaborar un pla d’acció que permeti establir les línies 
estratègiques i operatives que permetin millorar la situació 
del sector a la comarca i sobretot generar ocupació. D’altra 
banda, aprofundint en la Diagnosi del Pla Estratègic de 
Formació de l’Alt Empordà 2012-2017, cal analitzar dos 
sectors en els quals es valora que hi ha perspectives de 
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generació de llocs de treball; la logística i les TIC 
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació). Atès que per 
a determinar quins perfils professionals es poden generar en 
aquests sectors i quina formació serà necessària per a què 
les persones del territori puguin ocupar aquests llocs de 
treball, es considera necessari realitzar els dos estudis 
següents: - Pla d’acció de desenvolupament del sector 
comercial a l’Alt Empordà. - Estudi d’identificació de nous 
perfils professionals en els sectors de la logística i de les 
TIC a l’Alt Empordà. Vist que després de convidar a diverses 
empreses a presentar una proposta per a realitzar els estudis 
anteriorment citats, i que després d’analitzar acuradament 
totes les propostes i pressupostos dels candidats, s’han 
seleccionat les següents empreses: - L’empresa Hidra SCP per 
a realitzar el Pla d’acció de desenvolupament del sector 
comercial a l’Alt Empordà, per un import de 19.965 euros, IVA 
inclòs. - L’Institut Ildefons Cerdà, Fundació Privada, 
l’Estudi d’identificació de nous perfils professionals en els 
sectors de la logística i de les TIC a l’Alt Empordà, per un 
import de 20.570 euros, IVA inclòs. Vist l'informe del Cap de 
l’Àrea de Promoció Econòmica, adjunt a l’expedient. Vist que 
el termini màxim de presentació de sol�licituds de subvenció 
per al Programa de suport i acompanyament a la planificació 
estratègica finalitza el proper 19 de setembre de 2016. Per 
tot l’anterior aquesta Alcaldia Presidència RESOL: 1r. 
Aprovar la Memòria del Programa de suport i acompanyament a 
la planificació estratègica: foment de l’ocupació a l’Alt 
Empordà en logística, TIC i comerç, que s’adjunta. 2n.- 
Aprovar el document adjunt: - Sol�licitud de subvencions per 
al programa de suport i acompanyament a la planificació 
estratègica. 3r.- Sol�licitar al Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya una subvenció de 32.428 euros per al Programa de 
suport i acompanyament a la planificació estratègica: foment 
de l’ocupació a l’Alt Empordà en logística, TIC i comerç. 
4t.- Proposar al Servei d’Ocupació de Catalunya la 
contractació de l’empresa i la fundació següents: - Hidra SCP 
per a realitzar el Pla d’acció de desenvolupament del sector 
comercial a l’Alt Empordà, per un import de 19.965 euros, IVA 
inclòs. - Institut Ildefons Cerdà, Fundació Privada, l’Estudi 
d’identificació de nous perfils professionals en els sectors 
de la logística i de les TIC a l’Alt Empordà per un import de 
20.570 euros, IVA inclòs. 5è.- Aprovar la següent despesa: 
El cost total del Programa de suport i acompanyament a la 
planificació estratègica: foment de l'ocupació a l'Alt 
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Empordà en logística, TIC i comerç és de 40.535 euros IVA 
inclòs, 19.965 euros IVA inclòs corresponents al Pla d'acció 
de desenvolupament del sector comercial a l'Alt Empordà i 
20.570 euros IVA inclòs corresponents a l'Estudi 
d'identificació de nous perfils professionals en els sectors 
de la logística i de les TIC a l'Alt Empordà. D'aquests 
40.535 euros, 32.428 euros anirien a càrrec de la subvenció i 
8.107 euros amb càrrec a la partida 2016 401 43000 227060 
Estudis i projectes. La contractació de l’empresa i la 
fundació referida al punt 4t d’aquest acord, estan 
supeditades a l’atorgament de la subvenció. 6è.- Sotmetre 
aquest acord a ratificació del Ple Municipal en la propera 
sessió que es celebri." 
 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que es 
tracta d’uns plans estratègics realment importants per a 
l’Alt Empordà i, per tant, per a la ciutat de Figueres. 
 
----6. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de 
l'Alcaldia de 19 de setembre de 2016 pel qual es va aprovar  
la Memòria del Pla d'Execució anual de les accions 
ocupacionals i de desenvolupament local en el marc del 
Projecte de Treball als barris. El senyor Toro Coll en fa 
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, 
ratificar el decret de següent: 

"El Departament de Treball, afers socials i famílies de 
la Generalitat de Catalunya va publicar convocatòria 
mitjançant la Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la 
qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la 
concessió de subvencions destinades al Programa de suport als 
territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial 
i social: Projecte Treball als Barris, mantenint-se vigents 
les bases que es troben regulades a l’Ordre EMO/225/2014, de 
22 de juliol. Atès que els dos barris de la ciutat de 
Figueres acollits en els darrers anys a la Llei de Barris de 
la Generalitat de Catalunya, la Marca de l’Ham i el Centre 
Històric, una de les prioritats ha estat la dinamització 
econòmica i el foment de l’ocupació. Vist que en els darrers 
anys s’han dut a terme a ambdós barris projectes de 
dinamització econòmica i de foment de l’ocupació en base 
fonamentalment a les convocatòries de subvencions del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, 
Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en el 
marc del programa “Treball als barris”. Informem 
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favorablement en relació a la sol�licitud de la subvenció de 
472.571,89 euros del Programa Treball als barris 2016 
provinent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que ens 
permetrà millorar la situació socioeconòmica dels habitants 
dels barris del Centre Històric i de la Marca de l’Ham a 
través del foment de l’activitat econòmica dels barris, de la 
millora de la ocupabilitat dels seus veïns i veïnes a través 
de la formació i de l’execució d’accions encaminades a la 
seva inserció laboral. Vist que es considera adient 
sol�licitar subvenció al Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya e el marc 
del programa de "Treball als barris pels projectes següents 
detallats en el Pla d'execució anual i que s'adjunta com a 
annex: - Dispositiu de suport a la inserció laboral de 
col�lectius amb dificultats especials en el barri de la Marca 
de l'Ham i al Centre Històric de Figueres. Pressupost de 
241.879,21 euros. - Acció de formació professionalitzadora en 
Jardineria, horta ecològica i manteniment. Pressupost  de 
13.119,19 euros. - Actuació ocupacional de jardineria i 
manteniment al barri de la Marca de l’Ham i al Centre 
Històric de Figueres. Pressupost de 97.321,45 euros. - 
Actuació professional de dinamització econòmica i comercial 
en el barri de la Marca de l'Ham i al Centre Històric de 
Figueres. Pressupost de 17.726,82 euros. - Actuació 
ocupacional de neteja i condicionament d'espais públics en el 
barri de la Marca de l'Ham i al Centre Històric de Figueres. 
Pressupost de 32.846,74 euros. - Actuació ocupacional de 
condicionament i millora d’espais d’interès públic en el 
barri de la Marca de l'Ham i al Centre Històric de Figueres. 
Pressupost de 50.747,01 euros. - Contractació de personal 
directiu o tècnic: Sra. Concepció Sellerés Aparicio. 
Pressupost cost total de 43.627,25 euros. Aquests costos 
inclouen el vestuari laboral per un import total de 4.060,00 
euros i, que els/les treballadors/es contractats dins de les 
actuacions d'ocupació i professionals tenen dret a percebre 
una indemnització equivalent a la quantitat de 6 dies de 
salari. Aquestes indemnitzacions tenen un import total de 
4.054,08 euros. També s'inclou la part no subvencionada de la 
contractació de la coordinadora del programa E per un import 
de 16.581,70 euros. El cost total d'aquests projectes és de 
497.267,67 euros, 472.571,89 euros a càrrec de la subvenció 
sol�licitada i 24.695,78 euros a càrrec de l'Ajuntament 
(180,06 euros amb càrrec a la partida 2016 401R5 24101 13101 
i 24.515,72 euros amb càrrec al pressupost del 2017). Vist 
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l'informe del Cap de l´Àrea de Promoció Econòmica, adjunt a 
l'expedient. Vist que el termini màxim de presentació de 
sol�licituds de subvenció per al programa Treball als barris 
finalitza el proper 30 de setembre de 2016. Per tot 
l'anterior aquesta Alcaldia Presidència RESOL: 1r.- Aprovar 
la Memòria del Pla d'Execució anual de les accions 
ocupacionals i de desenvolupament local en el marc del 
Projecte de Treball als barris, que s'adjunta. 2n.- Aprovar 
el document adjunt, sol�licitud de subvencions en el marc del 
Projecte Treball als barris. 3r.- Sol�licitar al Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya una subvenció de 472.571,89 
euros pel programa  treball als barris . 4t.- Supeditar la 
contractació de personal directiu o tècnic a l’atorgament de 
la subvenció. 5è.- Supeditar a l’atorgament de la subvenció 
l’aprovació de  la següent despesa:  El cost total d'aquests 
projectes és de 497.267,67 euros, 472.571,89 euros a càrrec 
de la subvenció sol�licitada i 24.695,78 euros a càrrec de 
l'Ajuntament (180,06 euros amb càrrec a la partida 2016 401R5 
24101 13101 i 24.515,72 euros amb càrrec al pressupost del 
2017). 6è.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple 
Municipal en la propera sessió que es celebri." 
 
----7. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de 
l'Alcaldia de 21 de setembre de 2016 pel qual es va aprovar 
prendre part en la sol�licitud, davant el Servei d'Ocupació 
de Catalunya, per concórrer a la convocatòria de la concessió 
d'ajuts per a la realització del Programa d'Experiència 
Professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per 
l'Ocupació". El senyor Toro Coll en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret de 
següent: 

"Tot i que han baixat les taxes d’atur juvenil a 
Catalunya (Font: Idescat)  en relació al primer trimestre de 
2015 (45,65%) respecte a la del primer trimestre 2016  
(37,62%) com a mesura per fer front d'una  banda a l'elevada 
taxa d'atur juvenil i d'altra banda l'elevat nombre de joves 
(22,20% a Catalunya) que abandonen prematurament els estudis 
obligatoris (ESO) i amb baixos nivells competencials, el 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb  la Resolució 
TSF/1912/2016, d’1 d’agost (DOGC número 7177 de 04/08/2016) 
obre la convocatòria per a l’any 2016 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2017. Les bases reguladores d'aquestes 
convocatòries són les que preveu l'Ordre EMO/251/2014, de 4 
d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per 
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a la concessió de subvencions del Programa d'experiència 
professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, Joves per 
l'ocupació (DOGC núm. 6680, d'6.8.2014), modificada per 
l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost. (DOGC núm. 6933, 
d'12.8.2015). Aquest programa preveu accions d’orientació, 
formació i experiència professional per a joves en situació 
d’atur menors de 25 anys, amb baixa qualificació i/o amb 
dèficits formatius. Mitjançant el  programa Joves per 
l'Ocupació, les persones menors de 25 anys desocupades, 
podran obtenir un suport  a l'experiència pràctica, la 
formació i l'aprenentatge  facilitant així la seva inserció 
laboral i/o el seu retorn al sistema educatiu. Aquest 
programa combina una sèrie d’accions d’orientació, formació 
professionalitzadora (mínim de 150h i màxim de 300h) i 
ofereix l’oportunitat d’accedir a un contracte de 6 mesos en 
una empresa col�laboradora. Les empreses compten per això amb 
una subvenció del 100% del Salari Mínim Interprofessional. 
Des de l'Àrea de Promoció econòmica i  tenint en compte la 
Diagnosi del Pla de Formació de l'Alt Empordà, els contactes 
mantinguts  amb representants de l'Associació de 
professionals per a la Dinamització del Territori (àmbit 
comerç) i l' Associació d'Empreses d'Activitats d'Hostaleria 
de l'Alt Empordà, la directora de l'Oficina de Treball de la 
Generalitat de Figueres (OTG), conjuntament es va valorar  
l'interès per a que aquest col�lectiu pogués realitzar  
formacions professionalitzadores tan en l'àmbit de comerç com 
en el sector de la restauració i específicament en : -  
Iniciació tasques bàsiques de restaurant i bar amb francès 
(235h). - Caixer/a amb francès (218h)  les quals proposem  a 
la sol�licitud d'aquest programa. L'Ajuntament de Figueres , 
en cas d'aprovar-se la sol�licitud, haurà de: - tenir la 
responsabilitat en les fases d'orientació, formació i 
seguiment del jove durant els 16 mesos de durada. Per a això 
disposarà d'un ajut econòmic màxim  de 1.800 € per jove amb 
el qual podrà contractar les persones que hauran d'exercir la 
tutoria amb una ràtio màxima de  20 joves/tutor. - realitzar 
el seguiment dels participants atorgats, 6 mesos després de 
la seva finalització facilitant al SOC els indicadors de 
resultat del projecte. - gestionar la formació 
professionalitzadora, bé directament, bé per mitjà d'una 
subcontractació  externa, tot sotmetent-se en aquest cas, a 
la legislació de contractes de les administracions públiques. 
Per les actuacions de formació disposarà d'un mòdul màxim de  
2.130 € per jove. En aquest mòdul es donarà cobertura a les 
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despeses vinculades a la formació professionalitzadora 
(assegurança obligatòria pels participants, despeses docents, 
material didàctic,....)  i s'estableix un cost màxim de 6,5€ 
per hora i jove. - vetllar per tal que cada jove que no 
tingui el Graduat d' ESO es matriculi a l'Institut Obert de 
Catalunya (IOC), a un centre d'Adults,....per tal de cursar 
els estudis per afavorir la seva obtenció; o be per la 
preparació a cicles de grau mig; l'import d'aquesta 
matriculació  el cobreix totalment la subvenció. - pagar la 
quantitat de 150€ mensuals per jove en concepte d'incentiu 
mensual condicionat a la participació i l'aprofitament en les 
actuacions de formació i si s'escau en les pràctiques no 
laborals en entorn productiu i mentre la persona jove no hagi 
iniciat l'experiència professional en empreses per un màxim 
de 4 mesos. Atès que sol�licitem atendre 40 joves de la 
comarca  amb una subvenció màxima de 166.090€ (cent seixanta-
sis mil noranta euros) per a accions d’orientació, formació i 
seguiment que desglossada és: 
Tutorització + inserció (mòdul màx. 1.800€) 72.000€ 
Formació (mòdul màx. 2.130€) 66.090€ 
Incentius pels joves (150€/jove màxim 4 mesos) 24.000€ 
Promoció empreses (100€/jove) 4.000€ 
TOTAL Subvenció sol�licitada 166.090 € 

Atès que la previsió de Costos del Programa desglossada és: 

Concepte 
Cost 

Previst 
Import destinable 
de la Subvenció 

Subvenció 
No 

gastada 

Aportació 
Ajuntament 

Salari 2 
Tutors/es (15 
mesos) imputat  a 
JPO2016 

86.676,90€ 82.363,52€  4.313,38€ 

Indemnització Fi 
contracte 2 
tutors/es  
(15 mesos) 

1.263,52€ 

No és 
subvencionable 
Aportació 
Ajuntament 

 1.263,52€ 

Cost actuacions 
de  Formació  

51.720,60€ 66.090,00€ 14.369,4€ 
 

Cost incentius 
150€/jove màx.4 
mesos 

24.000€ 24.000€  
 

Cost Prospecció 
empreses 

4.000€ 4.000€  
 

Vist que la presentació de sol�licitud per participar en el 
Programa finalitza el proper 30 de setembre de 2016, cal 
aprovar la presentació de sol�licitud per la via d’urgència. 
Per tot l’anterior aquesta Alcaldia Presidència RESOL: 1r.- 
Aprovar prendre part en la sol�licitud, davant el Servei 



 16 

d’Ocupació de Catalunya, per concórrer a la convocatòria de 
la concessió d’ajuts per a la realització del Programa 
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’Ocupació” convocatòria 2016 en la que 
es preveu atendre 40 joves de la comarca i sol�licitar una 
subvenció de 166.090€ (cent seixanta-sis mil noranta euros) 
per a accions d’orientació, formació i seguiment. 2n.- 
Aprovar el document adjunt: - Memòria tècnica de sol�licitud 
per la convocatòria del programa Joves per l’Ocupació 2016, 
realitzada pels serveis tècnics de l'Àrea de Promoció 
econòmica, seguint pautes indicades a la Guia de 
prescripcions tècniques entitats locals. 3r.- Supeditar a 
l’atorgament de la subvenció la contractació de personal 
tutor i la aprovació de les  despeses per cobrir costos 
salarials del personal tutor i la indemnització de fi de 
contracte dels dos tutors del Programa Joves per l'Ocupació 
2016. 4t. - Aprovar una aportació de 4.313,38€ (quatre mil 
tres-cents tretze euros amb trenta-vuit cèntims) per cobrir 
costos salarials del personal tutor destinant 3.450,71€ (tres 
mil quatre-cents cinquanta euros amb setanta-un cèntims) en 
l’exercici 2017 i 862,67€ (vuit-cents seixanta-dos euros amb 
seixanta-set cèntims) per a l’exercici 2018. 5è.- Aprovar que 
la despesa no subvencionable relativa a la indemnització de 
fi de contracte dels dos tutors del Programa Joves per 
l'Ocupació 2016, sigui de 1.263,52€ (mil dos-cents seixanta-
tres euros amb cinquanta-dos cèntims) de manera que en 
finalitzar el Programa l’any 2018 s’hi destinin. 6è.- 
Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple Municipal en la 
propera sessió que es celebri."  
 

Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que 
felicita i agraeix tot l'equip de treball que ha fet i 
preparat tots aquests expedients feixucs i molt complexos de 
tots els àmbits de l'Ajuntament, però especialment l'àrea de 
Promoció Econòmica i el Servei Municipal d'Informació i 
Orientació per l'Ocupació. 

 
----8. Ajuntament: Es nomena vocal en la "Fundació Salut 
Empordà, Fundació Privada". La Presidència procedeix a la 
lectura de la proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

"El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 2 de 
juliol de 2013, va nomenar com a  vocals de la “Fundació 
Salut Empordà, Fundació Privada” la senyora Sílvia Oliveras 
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Casadellà i els senyors Jaume Torrent Echeverría i Joan 
Company Agustí. Vista la instància registrada el dia 25 de 
juliol de 2016 amb el número d'entrada 15710, presentada per 
la senyora Sílvia Oliveras Casadellà, mitjançant la qual 
comunica la seva renúncia com a vocal de la "Fundació Salut 
Empordà, Fundació Privada" i vist el que disposa l’article 38 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals que va ser aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, l’Alcaldia Presidència proposa 
que s’adoptin els acords següents: 1. Donar-se per assabentat 
de la renúncia de la senyora Sílvia Oliveras Casadellà. 2. 
Nomenar com a vocal de la "Fundació Salut Empordà, Fundació 
Privada" la senyora Maria Eugènia Sala Gómez en substitució 
de la senyora Sílvia Oliveras Casadellà. 3. Autoritzar 
l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
  
----9. Pressupostos: S'aprova inicialment un expedient de 
crèdit extraordinari per transferència de crèdit entre 
partides pressupostàries. El senyor Masquef Creus procedeix a 
la lectura de la proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 
 "Les bases d'execució del Pressupost, el Reial Decret 
500/1990 i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, estableixen que la tramitació dels 
expedients de crèdit extraordinari que afectin a diferents 
capítols serà competència del Ple. Atès que s’ha de dotar de 
consignació pressupostària suficient per atendre les despeses 
necessàries pel normal funcionament dels serveis municipals 
per transferència de crèdit entre partides pressupostàries es 
proposa a l'Ajuntament  en Ple l'adopció dels acords 
següents: 1. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit 
extraordinari per transferència de crèdit entre partides 
pressupostàries, de conformitat amb el que preveuen les bases 
d’execució del pressupost, els articles 34 a 51 del Reial 
Decret 500/1990 de 20 d’abril i l’article 177 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, segons el següent detall: 
ALTES PARTIDES: 
16.110.13500.62600    INVERSIONS PROTECCIÓ CIVIL         7.639,34 € 
BAIXES PARTIDES: 
16.110.13500.226991   MATERIAL TÈCNIC PROTECCIÓ CIVIL    7.639,34 € 

2. Exposar al públic l'expedient de modificacions 
pressupostàries de conformitat amb el que preveu l'article 
177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 3.Facultar 
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l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l'execució dels acords anteriors." 
 
----10. Exaccions municipals: Es concedeix al Departament 
d'Interior de la Generalitat de Catalunya una bonificació en 
la quota de l'impost sobre construccions, instal�lacions i 
obres per a les obres de rehabilitació, adequació i millora 
del Parc de Bombers al carrer Compositor Serra, s/núm. El 
senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

"Vista la instància  formulada  en data 7 d'abril de 
2016 i registre d'entrada número E2016007279 presentada pel 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, 
representada pel senyor Joan Josep Isern Aranda,  mitjançant 
la  qual sol�licita l’aplicació de la bonificació del 95% de 
l’impost sobre construccions instal�lacions i obres per 
considerar que les obres consistents en la rehabilitació, 
adequació i millora del Parc de Bombers al carrer Compositor 
Serra, S/N de Figueres compleixen els requisits establerts a 
l’article 16 de l’Ordenança fiscal 6 reguladora de l'impost 
sobre construccions, instal�lacions i obres. Atès que 
l’article 16 de l’Ordenança fiscal número 6, vigent el 2016 
reguladora de l’impost sobre construccions instal�lacions i 
obres,  disposa el següent: “ La quota de l’impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres gaudirà d’una 
bonificació de fins el 95%, quan gravi aquelles 
construccions, instal�lacions i obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal, per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques, o 
de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. 
També es consideraran d’especial interès i utilitat 
municipal, prèvia declaració, les actuacions de restauració 
de façanes en immobles protegits pels Plans Especials de 
Protecció del Centre Històric i del Catàleg d’Edificis amb 
categoria d’intervenció edificatòria de Restauració ( R) o 
Rehabilitació (RH), així com les actuacions de rehabilitació 
de façanes d’edificis de més de 35 anys en qualsevol punt de 
la ciutat. Aquesta declaració correspon prendre-la al Ple de 
la Corporació i s’acordarà, prèvia sol�licitud del subjecte 
passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres i la proposta de bonificació inclourà sempre un 
informe detallat dels motius pels quals es considera que les 
obres realitzades són d’especial interès o utilitat municipal 
“Vist l'informe del tècnic del departament d'Urbanisme emès 
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en data 24 d’agost  de 2016 que, pel que fa a les 
circumstàncies socials, disposa el següent: "Rehabilitació, 
adequació i millora del Parc de Bombers ". Vist que es 
considera que en aquestes obres hi concorren circumstàncies 
socials que justifiquen la concessió d’una bonificació en 
l’impost sobre construccions, instal�lacions i obre, prèvia 
declaració de les mateixes com a obres d’especial interès i 
utilitat municipal. Per tot l’exposat, la Comissió 
Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament que 
s’adoptin els acords següents: Primer.- Concedir una 
bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres, per considerar que les 
obres realitzades pel Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya,  consistents en la rehabilitació, 
adequació i millora del Parc de Bombers al carrer Compositor 
Serra, S/N de Figueres , són d’especial interès i utilitat 
municipal per concorre-hi circumstàncies socials . Segon.- 
Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè faci tants actes i 
gestions com calguin per a l'execució de l' acord anterior." 

Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
des de la Candidatura d'Unitat Popular es donarà suport a 
aquesta bonificació de l’impost de construccions; que tant 
els bombers com alguns sectors de la ciutat han estat 
reclamant la qüestió del Parc de Bombers, però que la 
reivindicació era la de tenir un nou Parc de Bombers; que 
entenen que aquestes millores són imprescindibles i que la 
solució que es planteja des del Departament d'Interior són 
aquestes obres que són imprescindibles, però que això no vol 
dir que la ciutat renunciï a lluitar per un nou Parc de 
Bombers necessari, no només per la comoditat i dignitat 
laboral dels bombers de la comarca, sinó per la seguretat 
dels figuerencs i la resta de la població de la comarca; que 
les obres i les modificacions del projecte milloraran algunes 
de les condicions, però que hi ha molts altres aspectes que 
no se solucionaran; que saben que el Parc no pot créixer 
perquè està en una zona d’equipaments municipals, amb una 
línia elèctrica per una banda i una zona verda per una altra 
i que seguirà molestant als veïns del bloc; que el pati de 
maniobres seguirà sent insuficient; que la torre de 
pràctiques és molt precària i que no hi ha heliport; que les 
obres són imprescindibles; que la bonificació està totalment 
justificada, però que cal continuar reivindicant aquest nou 
Parc de Bombers a la comarca i a la ciutat i que pregunta que 
si es té previst ensenyar el darrer projecte que hi ha sobre 
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la taula als bombers perquè els consta que el darrer projecte 
no l’han vist. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que si estan en el punt de bonificar l’impost per la 
llicència d’obres és perquè s'ha demanat llicència d’obres; 
que van presentar un projecte bàsic ja fa algun mes; que s'ha 
concedit la llicència i que, per tant, la Generalitat està  
en tràmits de licitar el pròxim projecte executiu tot junt; 
que el que hi ha és un projecte bàsic; que estan en situació 
de projecte d’obres i projecte executiu; que està totalment 
d’acord amb la opinió que les obres de millora que facin al 
Parc de Bombers existent seran prou importants ja que 
ascendeixen a 600.000 euros, però que l’objectiu ideal és 
tenir un nou Parc de Bombers digna d'una ciutat de 45.000 
habitants i que dóna servei a la comarca; que, per això, 
l’Ajuntament en el seu moment va cedir la propietat dels 
terrenys al costat de l’Escola Montessori per ubicar-hi el 
futur Parc; que és totalment imprescindible a la vegada que 
són totalment imprescindibles els pressupostos de la 
Generalitat per qualsevol inversió que es vulgui fer en un 
futur Figueres i a Catalunya; que seguiran demanant aquest 
Parc de Bombers com a inversió prioritària de la Generalitat 
a Figueres i esperant la seva incorporació a pressupostos; 
que dirà al Departament d'Interior que ensenyi el projecte 
als bombers; que entén que l'exemplar que hi ha aquí en 
virtut de demanar llicència d’obres es podria ensenyar, però 
que hauria de ser el Departament d’Interior, com a promotor 
de l’obra, el que hauria d’ensenyar-lo i que parlarà amb el 
senyor Albert Ballesta que no creu que tingui cap 
inconvenient en ensenyar-lo. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, aprovar el 
dictamen abans transcrit. 
 
----11. Exaccions municipals: Es concedeix a la senyora Anna 
Pou Planas una bonificació en la quota de l'impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres per a les obres 
consistents en pintar la façana i tapar esquerdes a l'immoble 
situat a l'avinguda Salvador Dalí Domènech, número 77. El 
senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Vista la instància  formulada  en data 8 de juliol de 
2016 i registre d'entrada número E2016014687 presentada per 
la senyora Anna Pou Planas, mitjançant la qual sol�licita 
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l’aplicació de la bonificació del 95% de l’impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres per considerar que les 
obres consistents en pintar i tapar esquerdes a l’immoble 
situat a l’avinguda Salvador Dalí Domènech, número 77 de 
Figueres compleixen els requisits establerts a l’article 16 
de l’Ordenança fiscal 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres. Atès que l’article 16 
de l’Ordenança fiscal número 6, vigent el 2016 reguladora de 
l’impost sobre construccions instal�lacions i obres,  disposa 
el següent: “ La quota de l’impost sobre construccions, 
instal�lacions i obres gaudirà d’una bonificació de fins el 
95%, quan gravi aquelles construccions, instal�lacions i 
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històrico-artístiques, o de foment de l’ocupació que 
justifiquin aquesta declaració . També es consideraran 
d’especial interès i utilitat municipal, prèvia declaració, 
les actuacions de restauració de façanes en immobles 
protegits pels Plans Especials de Protecció del Centre 
Històric i del Catàleg d’Edificis amb categoria d’intervenció 
edificatòria de Restauració ( R) o Rehabilitació ( RH ), així 
com les actuacions de rehabilitació de façanes d’edificis de 
més de 35 anys en qualsevol punt de la ciutat . Aquesta 
declaració correspon prendre-la al Ple de la Corporació i 
s’acordarà, prèvia sol�licitud del subjecte passiu, pel vot 
favorable de la majoria simple dels seus membres i la 
proposta de bonificació inclourà sempre un informe detallat 
dels motius pels quals es considera que les obres realitzades 
són d’especial interès o utilitat municipal." Vist l'informe 
del tècnic del departament d'Urbanisme emès en data 11 
d’agost  de 2016 que, pel que fa a la rehabilitació de 
façanes d’edificis de més de 35 anys , disposa el següent : " 
L’immoble de l’avinguda Salvador Dalí, núm. 77 es va 
construir, segons consta al cadastre, l’any 1965. La seva 
antiguitat és d’uns 50 anys, superior als 35 que consten a 
l’Ordenança Fiscal ". Vist que es considera que en aquestes 
obres hi concorre la circumstància que consisteix en 
l’actuació de rehabilitació de façanes d’edificis de més de 
35 anys que justifiquen la concessió d’una bonificació en 
l’impost sobre construccions, instal�lacions i obres, prèvia 
declaració de les mateixes com a obres d’especial interès i 
utilitat municipal.  Per tot l’exposat, la Comissió 
Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament que 
s’adoptin els acords següents: Primer.- Concedir una 
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bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres, per considerar que les 
obres realitzades per la senyora Anna Pou Planas,  
consistents en pintar la façana i tapar esquerdes a l’immoble 
situat a l’avinguda Salvador Dalí Domènech, número 77 de 
Figueres, són d’especial interès i utilitat municipal per 
concorre-hi la circumstància que consisteix en l’actuació de 
rehabilitació de façanes d’edificis de més de 35 anys. 
Segon.- Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè faci tants 
actes i gestions com calguin per a l'execució de l' acord 
anterior." 
 
----12. Exaccions municipals: S'aprova la classificació de 
les proposicions admeses a la licitació convocada per a 
l'adjudicació del contracte de subministrament mitjançant 
arrendament dels equips de comunicació de la Xarxa Rescat. . 
El senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Vist que per acord del Ple Municipal 12 de maig de 2016 
es va aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques del 
contracte de subministrament mitjançant arrendament dels 
equips de comunicació de la xarxa Rescat.  Vist que a la 
sessió de la Mesa de Contractació de data 4 de juliol 
d’enguany es va acordar excloure el licitador BBVA Renting, 
SA per les raons que consten a l’acord de la Mesa de 
Contractació, acord que es va notificar a dit licitador. Vist 
que la Mesa de Contractació de data 1 de setembre d’enguany 
va valorar les proposicions d’acord amb l’informe emès en la 
mateixa data per l’Intendent de la Guàrdia Urbana i la Cap 
del Servei de Contractació i que es transcriu: “Informe de 
valoració de les proposicions de la licitació convocada per a 
l’adjudicació del contracte de subministrament mitjançant 
arrendament dels equips de comunicació de la Xarxa Rescat, 
d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al Plec, 
tots ells objectius. Ofertes: 
Licitadors preu  

total 
mensual 
sense IVA 

preu 6 
anys 
sense IVA 

millora 
carregador 
d’unitats 
múltiple 

millora 2 
micro 
d’escriptori 

2 altaveus 
amb 
selecció de 
volum 

Telnet 
Sistemas 2008 
SL 

1.168,01  84.096,72 Si 

2 unitats 

SI Si 

Zenon Digital 929 68.888 Si SI Si 
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Radion SL 6 unitats 

Comsa 
Instalaciones 
y Sistemas 
Industriales 
SLU 

1.048 75.456 Si 

4 unitats 

Si Si 

Figueres, a 1 de setembre de 2016.” Vist que dita Mesa va 
proposar l’adjudicació del contracte a favor del licitador 
Zenon Digital Radio SL. Vist l’article 151 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per RDLeg. 
3/2011, de 14 de novembre, la Comissió Informativa General 
proposa al Ple de l’Ajuntament de Figueres l’adopció dels 
següents acords: 1er.- Aprovar la classificació de les 
proposicions admeses per l’ordre següent: 1.-Zenon Digital 
Radio, S.L. 2.-Comsa, Instalaciones y Sistemas Industriales, 
SLU. 3.-Telnet, Sistemas 2008, SL. 2on.- Requerir que el 
licitador Zenon Digital Radio, S.L. a fi que en el termini de 
deu (10) dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació 
d’aquest acord presenti la següent documentació d’acord amb 
la clàusula 18 del plec de clàusules administratives 
particulars: 1-DNI del proponent. 2.-Escriptures socials, 
degudament inscrites. 3.-Poders. 4.- A fi d’acreditar la 
solvència tècnica haurà d’acreditar experiència en 
subministraments d’igual similar naturalesa als d’aquest 
contracte, i el requisit mínim és que l’import anual en l’any 
de major execució sigui de 10.416 € sense IVA. Per acreditar 
dita experiència caldrà presentar: -relació dels 
subministraments realitzats en els darrers cinc anys que 
inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, dels 
mateixos tipus de servei. -els treballs s’acreditaran 
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 

Licitador  Preu Millora 
carregador 

Millora 
micròfons 

Millora 
altaveus 

Total 
Punts 

Telnet Sistemas 
2008 SL 

39,77 6 2 2 49,77 

Zenon Digital 
Radio SL 

50 6 2 2 60 

Comsa 
Instalaciones y 
Sistemas 
Industriales 
SLU 

44,32 6 2 2 54,32 
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l’empresari.  5.- A fi d’acreditar la solvència econòmica i 
financera: Caldrà acreditar un volum de negoci que referit a 
l’any de major volum de negoci en els tres darrers exercicis 
conclosos sigui almenys de 29.760 €.  S’acreditarà mitjançant 
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, 
si l’empresari està inscrit en dit registre i, en cas 
contrari, per les dipositades a registre oficial en que hagi 
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al 
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negoci 
mitjançant els llibres que estigui obligat a portar o, si no 
ho està, documentació justificativa.  6.- Certificació de 
trobar-se al corrent de les obligacions tributàries. 7.-
Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions amb 
la Seguretat Social.  8.-Pel que fa a l’impost d’activitats 
econòmiques: -si l’empresa és subjecte passiu de l’impost i 
està obligat a pagar-lo, ha de presentar el document d’alta 
de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de 
l’impost, acompanyat d’una declaració responsable indicant 
que no s’ha donat de baixa de la matrícula de l’impost.  -si 
l’empresa es troba en algun supòsit d’exempció, aportarà una 
declaració responsable especificant que està exempta i també 
aportarà el document de declaració en el cens d’obligats 
tributaris.  9.- En cas que l'empresa tingui més de 50 
treballadors, documentació acreditativa de compliment de la 
normativa en matèria d'ocupació de personal amb discapacitat, 
consistent en: - certificat del nombre global de 
treballadors, signat pel representant i còpia document de 
cotització a la seguretat social del darrer mes. - idem del 
nombre treballadors amb discapacitat i còpia dels contractes. 
- declaració de l'òrgan competent atorgant la discapacitat. - 
o, si hi ha optat, certificat de compliment de les mesures 
alternatives legalment previstes, amb copia de la declaració 
d'excepcionalitat i una declaració del licitador amb les 
mesures a tal efectes aplicades. 3er.-Notificar l’anterior 
acord als licitadors presentats. 4rt.-Autoritzar a l’Alcaldia 
Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
  

----13. Ajuntament: Es nomenen com a voluntaris de protecció 
civil a diversos membres de l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Figueres. El senyor Casellas Borrell 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 
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"El Ple municipal, en la sessió de data 1 d'octubre de 
2013, va acordar reconèixer a l'Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Figueres (AVPCF) amb CIF G-55174973 com a 
única Associació en l'àmbit de Protecció Civil vinculada al 
municipi de Figueres, i en la sessió  de data 5 de novembre 
de 2013 va acordar aprovar el conveni de col�laboració en 
matèria de protecció civil entre l’Ajuntament de Figueres i 
l'esmentada Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Figueres (AVPCF), així com va acordar nomenar com a 
voluntaris de protecció civil els membres de l’Associació 
relacionats en l'esmentat acord  que havien superat el curs 
de formació impartit per la Direcció General de Protecció 
civil.  Posteriorment i per acords del Ple de l'Ajuntament 
s'han anat nomenat els voluntaris que han superat el curs 
corresponent. La Directora de l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya ha presentat escrit, registrat d’entrada el dia 
27 de juliol de 2016 amb el núm. 15.964, mitjançant el qual 
comunica la relació d’alumnes APTES del curs bàsic de 
voluntaris de protecció civil dut a terme de l’1 de març al 2 
de juliol de 2016, i respecte als quals cal el seu nomenament 
pel Ple de l'Ajuntament d’acord amb l’establert a l’article 
14 del  Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament de les associacions del voluntariat de protecció 
civil de Catalunya. Atès el que el que disposen la Llei 
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, el 
Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament de les associacions del voluntariat de protecció 
civil de Catalunya i la resta de la normativa vigent, la 
Comissió Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels acords següents: 1.-Nomenar com a voluntaris 
de protecció civil els membres de l’Associació següents: 
JORDI VASQUEZ MURTRA....DNI 40331555C . MARC VERNET 
COSTA....DNI 41561139R. 2.-Notificar aquest acord a la 
Subdirecció Territorial d'Interior a Girona (Protecció 
Civil), al responsable tècnic de protecció civil a Girona Sr. 
Antoni Güell i Bosch,  a l’Associació de  Voluntaris de 
Protecció Civil de Figueres (AVPCF), i al tècnic de protecció 
civil municipal.  3.-Facultar l’Alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors." 
 
----14. Patrimoni municipal: S'aprova la pròrroga del conveni 
i la Clàusula Addicional Cinquena entre el Servei Català de 
la Salut i l'Ajuntament de Figueres en relació al consultori 
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local ubicat al centre cívic de la Marca de l'Ham. . El 
senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"El Servei Català de la Salut Regió Sanitària de Girona 
va presentar escrit, registrat d'entrada el 28 de setembre de 
2012 amb el núm. 17255, pel qual  va trametre per duplicat el 
nou conveni i la clàusula addicional primera en relació al 
consultori ubicat al centre cívic de la Marca de l'Ham. En la 
clàusula primera del nou conveni constava que l'Ajuntament 
posa gratuïtament a disposició del Servei Català de la Salut 
el consultori municipal identificat en la part expositiva del 
conveni, per tal que es pugui prestar la corresponent 
assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del 
CatSalut. Aquests consultoris formen part de les Àrees 
Bàsiques de Salut, i la seva gestió i personal depenen de 
l'Institut Català de la Salut. Amb el conveni es dona suport 
a la cessió d'espais per l'atenció sanitària d'atenció 
primària, i l'Ajuntament es fa càrrec de les despeses 
corrents de funcionament i manteniment del centre tals com 
electricitat, aigua, telèfon, calefacció, neteja etc. A canvi 
l'Ajuntament pot rebre la compensació econòmica que consta a 
la clàusula addicional. D'acord amb l'establert a la clàusula 
desena aquest conveni serà prorrogable anualment amb una 
durada màxima de 10 anys i es formalitzaran anualment les 
clàusules addicionals a l'esmentat conveni. Aquest consultori 
consta inscrit en el Registre de centres, serveis i 
establiments sanitaris de la Direcció General de Regulació, 
Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut 
amb el núm. E17052640.  Quan a les clàusules del nou conveni 
es tractava de clàusules tipus i convenis idèntics signats 
amb altres ajuntaments. Al respecte el Ple municipal en 
sessió de data 6 de novembre de 2012 va aprovar el conveni i 
la Clàusula Addicional Primera entre el Servei Català de la 
Salut i l'Ajuntament de Figueres, en relació al consultori 
local de Figueres ubicat al centre cívic de la Marca de 
l'Ham. Posteriorment i per acords del Ple de l'Ajuntament 
s'han anat  aprovant les successives  pròrrogues de 
l'esmentat  conveni  i les corresponents  Clàusules 
Addicionals. Pel que fa al  període de l'1 de gener  de 2014 
a 31 de desembre de 2014 es va trametre a més una ADDENDA al 
Conveni ja que de conformitat amb el Decret Llei 4/2014, de 
22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per 
adaptar els convenis, els acords i els instruments de 
cooperació subscrits entre l'Administració de la Generalitat 
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de Catalunya i els ens locals de Catalunya a la disposició 
addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, 
s'havien d'adaptar els convenis afectats que portin aparellat 
finançament mitjançant una addenda. Quan al període de l'1 de 
gener de 2015 a 31 de desembre de 2015 el Servei Català de la 
Salut va trametre via telemàtica el 22 de desembre de 2015 la 
Clàusula Addicional Quarta de l’esmentat conveni, relatiu al 
consultori de la Marca de l'Ham entre el Servei Català de la 
Salut i l'Ajuntament de Figueres,  i el Ple municipal en la 
sessió de data 4 de febrer de 2016 va aprovar la prorroga del 
conveni i la Clàusula Addicional Quarta. El Servei Català de 
la Salut  ha tramès via telemàtica el 25 d’agost de 2016 la 
Clàusula Addicional Cinquena  del conveni amunt esmentat 
relatiu al consultori de la Marca de l'Ham, entre el Servei 
Català de la Salut i l'Ajuntament de Figueres, per la qual es 
fixa la contraprestació econòmica i el sistema de pagament 
amb un import màxim de 14.678,16€, que es farà efectiu en 
pagaments fixos trimestrals, com a suport a les despeses 
corrents de funcionament i manteniment del consultori 
municipal pel període de l’1 de gener de 2016 al 31 de 
desembre de 2016 (electricitat, aigua, telèfon, calefacció, 
neteja...).   Atès el que disposen el Reglament de patrimoni 
dels ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 
de les Administracions Públiques, la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya,  la Llei 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de les bases del règim local, el Reial 
Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de 
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i 
entitats locals i d'altres de caràcter econòmic, i la resta 
de la normativa vigent, la Comissió Informativa General 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords 
següents: 1.- Aprovar la pròrroga del conveni i la Clàusula 
Addicional Cinquena entre el Servei Català de la Salut i 
l'Ajuntament de Figueres, en relació al consultori local de 
Figueres ubicat al centre cívic de la Marca de l'Ham a la 
carretera Vella de Vilatenim, que s'adjunta (consultori local  
Figueres 05401).  2.- Facultar l’Alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors. 3.- Donar trasllat d'aquest 
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acord a la interventora municipal de fons per si ha de 
sol�licitar la inscripció de la pròrroga del conveni en el 
registre electrònic de convenis subscrits entre comunitats 
autònomes i entitats locals, d'acord amb l'establert als 
articles 55 i 56 del Reial Decret Llei número 17/2014, de 26 
de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 
comunitats autònomes i entitats locals. 4.- Notificar aquest 
acord a l'interessat, a l’arquitecte municipal, al tècnic de 
manteniment urbà, a l’enginyer tècnic municipal pel que fa a 
l’activitat realitzada, i al departament d'intervenció 
municipal.” 
 
----15. Aportacions i subvencions: S'aproven les bases 
reguladores de l'atorgament de beques als esportistes 
individuals de Figueres que participin en competicions i/o 
activitats esportives d'alt rendiment. El senyor Barrenechea 
Montero procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"Es proposa l’aprovació de les bases reguladores de 
l’atorgament de beques als esportistes individuals de 
Figueres que participin en competicions i/o activitats 
esportives d’alt rendiment. L’objecte de les bases és la 
regulació de l’atorgament de beques als esportistes 
individuals de Figueres que participin en competicions 
esportives oficials d’àmbit nacional, estatal o superior així 
com en programes i/o concentracions oficials de tecnificació 
per a la millora de les seves condicions individuals i que no 
es trobin incloses en cap altre programa municipal de 
subvencions. L’import màxim de la subvenció serà de 1.200 
euros per beneficiari, i els esportistes que la sol�licitin 
hauran d’acreditar haver nascut a Figueres i/o estar 
empadronat a Figueres (temps mínim de residència 4 anys), o 
ser esportistes d’un club de Figueres que participin en 
competicions oficials; disposar de llicència federativa 
vigent, tramitada per la Federació de la corresponent 
modalitat; no estar inhabilitat o tenir sanció federativa per 
falta greu o sanció per expedient de dopatge i no tenir cap 
tipus de llicència i/o contracte professional o similar. A 
l’expedient existeix informe del Coordinador del Servei 
d’Esports favorable a l’aprovació d’unes bases per a 
l’atorgament d’aquestes beques. Les bases específiques 
s’adeqüen, pel que fa a objecte, contingut i elements a allò 
que disposa la normativa aplicable: Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i el reglament que la 
desenvolupa, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
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juliol; el Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, i la base 11.8 de les Bases 
d’execució del pressupost municipal per a l’any 2016. L’òrgan 
competent per a l’aprovació de bases per a la concessió de 
subvencions és el Ple. En base als antecedents exposats; la 
Comissió Informativa General proposa  al Ple de l'Ajuntament  
l'adopció dels acords següents: 1r. Aprovar les bases 
reguladores de l’atorgament de beques als esportistes 
individuals de Figueres que participin en competicions i/o 
activitats esportives d’alt rendiment, que s’adjunten a 
l’expedient. 2n. Sotmetre les bases a informació pública 
durant un termini de 20 dies mitjançant anunci al BOP i al 
tauler d'anuncis de la corporació i, per referència, al DOGC. 
Paral�lelament, fer difusió de les bases a la pàgina web de 
l'Ajuntament, als mitjans de comunicació locals i comarcals i 
mitjançant altres sistemes de difusió adients a la naturalesa 
de la convocatòria. En el supòsit que no es formulin 
al�legacions i/o reclamacions durant el termini d'informació 
pública, les bases quedaran aprovades definitivament. 3r. 
Facultar a l'alcaldessa presidenta la realització de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors."  

Seguidament, intervé el senyor García Quesada que diu 
que a la Candidatura d'Unitat Popular aquesta li sembla molt 
bé i que així ho han manifestat al regidor d'esport; que 
també li sembla molt bé tots els passos que es donin per 
fomentar l’esport; que tenen ganes d’aprovar aquest dictamen, 
però que demanarien que es tinguessin en consideració un 
parell de coses; que entenen que aquestes ajudes, tan 
imprescindibles com va explicar a Comissió Informativa el 
senyor Barrenechea, haurien d’estar limitades a aquelles 
famílies o persones que tinguessin unes rendes altes; que es 
limités l’ajuda a aquelles persones que afortunadament 
disposen d’uns ingressos i que en quedessin exclosos 
d’aquestes despeses que ajuden a finançar els desplaçaments i 
allotjaments perquè tots han de ser curosos amb els 
pressupostos i que els diners que es gastin puguin anar a 
aquelles persones que veritablement ho necessiten; que 
entenen que tampoc ho necessitarien aquells esportistes que 
les seves federacions ja financen els trasllats i l'estància 
a les competicions nacionals o internacionals; que aquests 
ajuts s'haurien de poder atorgar a tots aquells esportistes 
els quals les federacions petites no hi poden destinar els 
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diners necessaris i que votarien a favor del dictamen si es 
tinguessin en compte les seves esmenes. 

A continuación, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Barrenechea Montero que diu que respeta su opinión, pero que 
no la comparte; que entiende que en el deporte tendrían que 
tener el mismo acceso a las ayudas municipales diferentes 
tipo de familias; que el otro día en la Comisión Informativa 
le preguntó cuántos niños tendrían acceso a este tipo de 
ayudas y que le respondió que no se lo podía decir porque 
todavía no ha terminado el año; que el año pasado ha habido 
26 niños y niñas de esta ciudad que han tenido acceso a 
ellas; que los importes tan solo en un caso han llegado a 
1.200 euros; que le resto han sido cuatro de 300 euros, diez 
de 400 euros, cinco de 600 euros, cuatro de 900 euros y dos 
de 1.000 euros; que el caso de 1.200 es el caso de una niña 
que ha tenido que pasar diferentes clasificaciones como son 
Campeonato de España y de Europa para llegar al Campeonato 
del Mundo; que entienden que hay que ayudar a las familias 
independientemente de su categoría económica; que con 
respecto a las federaciones es curioso porque de la que más 
dinero tiene, cree él, como es la federación de fútbol no ha 
llegado ninguna solicitud; que pone ese ejemplo para que lo 
sepa; que el resto de federaciones no tienen mucho dinero y 
apenas ayudan y que entiende que es necesario echar una mano 
a todas las familias de estos niños. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor García Quesada 
que diu que la Candidatura d'Unitat Popular s'abstindrà en el 
cas que no s'accepti l’esmena; que no hi volen pas votar en 
contra, però que insisteix que les rendes més altes no 
perjudiquin a les rendes més baixes perquè, fins i tot, 
podrien parlar d’augmentar aquest ajut a les famílies de 
rendes més baixes; que els esportistes que reben un ajut de 
les seves federacions no haurien de rebre un segon ajut; que 
està pensat per aquells esportistes d'alt nivell que no reben 
cap tipus d'ajut i no perquè rebin més ajut del que ja reben; 
que es creen aquests ajuts per si la federació corresponent 
no dóna cap tipus d'ajut; que el problema són els que ja 
reben aquests ajuts; que l’únic que demanen és que això es 
tingui en compte perquè si no es poden trobar que un 
esportista rebi dos ajuts; que segons les bases que han 
presentat d’això ni se’n fa esment; que en aquest cas no els 
queda més remei i que els sabria molt de greu haver-se 
d'abstenir. 
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A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Berrenechea Montero que diu que conoce deportistas que no 
solicitan ningún tipo de ayuda al Ayuntamiento tal vez por el 
motivo que cree el señor Garcia; que incluso las familias 
entienden que no lo tienen que solicitar y que conoce a algún 
deportista de élite que no lo hace. 

Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que tal com ha dit a Junta de Portaveus els agradaria de cara 
a l’any vinent que aquestes beques portessin el nom d'en Joel 
González; que ja entén que fer-ho avui és un mica justet, 
però que s'hauria de poder tenir en compte de cares a l'any i 
que se n'ha parlat en Junta de Portaveus. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que sí que se n'ha parlat en Junta de Portaveus; que 
podrien promoure aquesta proposta de la senyora Olmedo, 
incorporar-ho i trobar-hi alguna lògica en la denominació 
d’aquestes beques esportives d’alt rendiment; que justament 
el senyor Joel González té demostradíssim l'alt rendiment; 
que vol afegir a l’explicació del regidor d’Esports que 
aquestes beques evidentment ajuden a la capacitat econòmica 
de les famílies d’aquests nens esportistes, però que també 
premien el mèrit i l’esforç que entén que també s’ha de 
valorar; que la capacitat econòmica és molt important i 
determina la possibilitat que un nen pugui viatjar o no a la 
competició, però que també hi ha tot un treball i un esforç 
darrera que creuen que independentment de la capacitat 
econòmica de la família també és de bon reconèixer i de bon 
ajudar; que es parteix de l’honestedat i de la bona fe de les 
persones que entenen que si no hi ha cap dificultat en poder 
pagar un viatge als fills ja no ho demanen; que l'any passat 
es van ajudar 26 joves de la ciutat i que entenen que si es 
demana per part de qui ho demana és perquè fa falta i que 
també és un reconeixement a l'esforç i el mèrit que té poder 
arribar a una competició d'alt rendiment com la que s'està 
becant. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
divuit 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, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu, Pérez 
Márquez i Vergés Moreno; i abstenir-se, els tres membres de 
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l'Ajuntament següents: Sànchez Dipp, Armengol Subirós i 
García Quesada. 
 
----16. Aportacions i subvencions: S'aproven les bases 
reguladores de l'atorgament d'una subvenció sobre l'import de 
l'impost sobre béns immobles, corresponent al domicili 
habitual, a aquelles persones que siguin titulars de família 
monoparental. El senyor Masquef Creus procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 

"Es proposa l’aprovació de les bases reguladores de 
l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’impost sobre 
béns immobles, corresponent al domicili habitual, a aquelles 
persones que siguin titulars de família monoparental. 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament 
als titulars de família monoparental d’una subvenció sobre 
l’import de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles 
corresponent al seu habitatge habitual. La finalitat 
d’aquestes subvencions és eliminar la possible discriminació 
dels titulars de família monoparental respecte els 
destinataris de la bonificació establerta a l’ordenança 
fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, per als 
subjectes passius propietaris del seu domicili habitual quan 
tinguin la condició de titulars de família nombrosa i els 
beneficiaris de la subvenció per als titulars de família 
nombrosa llogaters del seu domicili habitual als qui el 
propietari els repercuteixi l’impost. A l’expedient existeix 
informe del Cap del Servei de Benestar Social favorable a 
l’aprovació d’unes bases per a l’atorgament d’aquests ajuts. 
Són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i el reglament que la desenvolupa, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; el Capítol I del 
Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis de les 
entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
la base 11.8 de les Bases d’execució del pressupost municipal 
per a l’any 2016 així com la resta de normativa concordant. 
L’òrgan competent per a l’aprovació de bases per a la 
concessió de subvencions és el Ple. En base als antecedents 
exposats; la Comissió Informativa General proposa  al Ple de 
l'Ajuntament  l'adopció dels acords següents: 1r. Aprovar les 
bases reguladores de l’atorgament d’una subvenció sobre 
l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al 
domicili habitual, a aquelles persones que siguin titulars de 
família monoparental, que s’adjunten a l’expedient. 2n. 
Sotmetre les bases a informació pública durant un termini de 
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20 dies mitjançant anunci al BOP i al tauler d'anuncis de la 
corporació i, per referència, al DOGC. Paral�lelament, fer 
difusió de les bases a la pàgina web de l'Ajuntament, als 
mitjans de comunicació locals i comarcals i mitjançant altres 
sistemes de difusió adients a la naturalesa de la 
convocatòria. En el supòsit que no es formulin al�legacions 
i/o reclamacions durant el termini d'informació pública, les 
bases quedaran aprovades definitivament. 3r. Facultar a 
l'alcaldessa presidenta la realització de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
Prossegueix amb la paraula el senyor Masquef Creus que diu 
que estan especialment satisfets perquè entenen que fan un 
pas endavant en el seu sistema tributari en ares a l’equitat, 
ja que milloren la fiscalitat i reconeixen la realitat 
d’aquestes famílies monoparentals. 

Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
d’entrada s'alegren d’aquesta proposta de subvenció que com 
ha explicat el regidor és una fórmula perquè les ordenances 
no permeten directament la subvenció directament i que 
llavors es fa aquesta fórmula de subvenció en forma de 
pressupostos; que desitgen poder trobar aquesta mateixa 
voluntat a trobar fórmules a través de subvencions en avançar 
cap a la progressivitat d’altres impostos, no només en 
famílies nombroses com ja es pot fer a través de bonificació 
i que en aquest cas famílies monoparentals a través de 
subvenció, sinó que es puguin afegir en aquesta llista 
d’avançar cap a l’equitat les famílies que més dificultats 
tenen per pagar l’impost sobre béns immobles que són les que 
tenen rendes més baixes; que per la forma en què es tramiten 
les ordenances no es permet la bonificació, però que  
desitgen que puguin fer servir aquesta mateixa fórmula de 
subvenció per pressupostos per a poder facilitar les finances 
d’aquelles famílies que més dificultats tenen en aquest 
context de crisi en el que es troben; que en la Comissió 
Infrormativa ja es va fer un comentari sobre les bases 
reguladores; que és que un dels punts de les bases limita o 
queden excloses aquelles famílies les quals el seu habitatge 
superi els 100 m2 de superfície construïda segons dades 
cadastrals; que no és que tinguin cap problema amb el tema 
dels 100 m2, però que sí que consideraven que podria limitar 
o frenar aquelles famílies que per pocs m2 o per més tinguin 
les condicions per gaudir d’aquesta subvenció, però que 
aquesta limitació de les bases potser faria que ni fessin el 
primer pas per interessar-se per a aquesta subvenció; que a 
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Comissió Informativa comentava el govern que s’aprova ara 
així i que es revisarà si hi ha demandes o si algú s’adreça a 
preguntar; que a la Candidatura d'Unitat Popular li agradaria 
que no hi fos; que demanarien que s'informés adequadament a 
totes aquelles famílies que poden optar i que es fos flexible 
amb això dels 100 m2, ja que es poden trobar en situacions de 
diferència de pocs metres, però amb la resta de condicions; 
que no ho entenien gaire; que plantejarien treure-ho i que 
vol acabar de repetir que aquestes fórmules de subvenció a 
través dels pressupostos són bones fórmules per avançar cap a 
la progressivitat i per al repartiment més just de la 
riquesa. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que demana un vot de confiança; que en 
aquest exercici ho han treballat; que parametritzen la 
capacitat econòmica de la gent; que es va agafar com un dels 
paràmetres els m2, la renta disponible, el valor cadastral de 
l’immoble i altres paràmetres, però que un va ser els m2; que 
el temps que hi ha hagut entre la Comissió Informativa i el 
Ple han pogut mirar altres ajuntaments; que certament n’hi ha 
alguns que no utilitzen el paràmetre dels m2; que aquí a les 
comarques de Girona, a banda de Figueres que és pionera en 
aquesta iniciativa, hi ha l’Escala que sí que l’utilitza, 
però que recull la petició de la senyora Sànchez i que si 
l’any que ve aquesta fórmula no és satisfactòria trauran 
aquest punt de les bases. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que també ho podrien treure ara. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que per això ha demanat el vot de 
confiança; que mirarà com funciona aquest any amb la bossa 
pressupostada i que ja li farà arribar les demandes. 

Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que s'alegren que finalment pugui passar això pel plenari i 
que es pugui aprovar aquesta subvenció a les famílies 
monoparentals; que cal dir que aquesta és una proposta que el 
Partit Popular va presentes a les al�legacions de 2016; que 
s'ha treballat i que al final ha sortit aquest dictamen; que 
demana que l’Ajuntament en faci la major difusió, als mitjans 
i a tot arreu perquè les famílies monoparentals siguin 
coneixedores i es puguin adherir en aquesta subvenció; que 
també cal dir que s’ha de tenir un carnet; que espera que 
se’n faci la major difusió i que molta gent tingui aquesta 
subvenció. 
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A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 

 
----17. Serveis municipals: S'aprova la cessió de l'ús 
d'ordinadors portàtils i impressores a diverses associacions 
de veïns. El senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 
 "La regidoria d’acció cívica proposa la cessió de l’ús 
d’aquests ordinadors portàtils a diferents associacions de 
veïns en el marc d’un programa de dinamització informàtica 
per tal de potenciar l’accés a les noves tecnologies a les 
diferents entitats que treballin de manera continuada en 
benefici de la comunitat. Es proposa la cessió gratuïta i a 
precari mitjançant els respectius convenis dels següents béns 
a les següents entitats: - Associació de Veïns Horta 
Hospital: 1 ordinadors portàtil LENOVO B50 Cel.N2840 2.16 
Win10 Home 4 Gb i una impressora HP DESKJET 3630 All-In-One. 
- Associació de Veïns Horta Capellera: un ordinador portàtil 
LENOVO B50 Cel.N2840 2.16 Win10 Home 4Gb. i 1 impressora HP 
DESKJET 3630 All-In-One. - Associació de Veïns Juncària Parc 
Bosch: 2 ordinadors portàtils LENOVO B50 Cel.N2840 2.16 Win10 
Home 4Gb. i 1 impressora HP DESKJET 3630 All-In-One. - 
Associació de Veïns Nova Estació-Turó Baix: 1 impressora HP 
DESKJET 3630 All-In-One. - Associació de Veïns Plaça de 
l’Estació: un ordinador portàtil LENOVO B50 Cel.N2840 2.16 
Win10 Home 4Gb. - Associació de Veïns Eixample: un ordinador 
portàtil LENOVO B50 Cel.N2840 2.16 Win10 Home 4Gb. - 
Associació de Veïns Creu de la Mà: un ordinador portàtil 
LENOVO B50 Cel.N2840 2.16 Win10 Home 4Gb. i 1 impressora HP 
DESKJET 3630 All-In-One. - Associació de Veïns Marca de 
l'Ham, un ordinador portàtil LENOVO B50 Cel.N2840 2.16 Win10 
Home 4Gb. - Associació de Veïns Vivendes del Parc, 1 
impressora HP DESKJET 3630. - Associació de Veïns Cendrassos 
un ordinador portàtil LENOVO B50 Cel.N2840 2.16 Win10 Home 
4Gb. La cessió del bé produirà efectes a partir de la data de 
la signatura dels convenis i podrà ser revocat en qualsevol 
moment per l’Ajuntament de Figueres sense que els interessats 
tinguin dret a indemnització. En aquest supòsit, l’Ajuntament 
de Figueres comunicarà a l’entitat la revocació de la cessió 
amb una antelació prèvia d’un mes a la data en què es 
sol�liciti que es retorni la lliure disposició del bé cedit a 
precari. En l’expedient consta un informe de la coordinadora 
del servei d’acció cívica en el què exposa la necessitat de 
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tramitar la cessió dels ordinadors. Les cessions gratuïtes de 
béns patrimonials es regeixen per allò establert als articles 
73, 75 i 76 del Decret 336/1993, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. Així els 
ens locals poden cedir en precari l'ús de béns patrimonials a 
altres administracions o entitats públiques o a entitats 
privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins 
d'utilitat pública o d'interès social, sempre en benefici 
d'interessos de caràcter local. L'acord de cessió ha de 
determinar la finalitat concreta a què les entitats o les 
institucions beneficiàries han de destinar els béns. El 
document de formalització de la cessió ha de ser 
administratiu i ha de contenir, a més dels requisits generals 
reglamentaris, el reconeixement explícit i mutu conforme al 
qual el precarista no resta en relació de dependència 
respecte de l'ens local cedent, als efectes de l'article 22 
del Codi Penal, i que l'ús del bé és gratuït i merament 
tolerat. D’acord amb l’article 73 del Decret 336/1993, de 17 
d’octubre, la competència per a la cessió de l’ús d’un bé 
patrimonial és del ple. En base als antecedents exposats; la 
Comissió Informativa General proposa al Ple de l'Ajuntament  
l'adopció dels acords següents: 1r Aprovar el conveni entre 
l’Ajuntament de Figueres i l’Associació de Veïns Horta 
Hospital per la cessió d’un ordinador portàtil i una 
impressora, segons el text que s’adjunta com Annex 1 a aquest 
acord. 2n Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Figueres i 
l’Associació de Veïns Horta Capellera per la cessió d’un 
ordinador portàtil i una impressora segons el text que 
s’adjunta com Annex 2 a aquest acord. 3r Aprovar el conveni 
entre l’Ajuntament de Figueres i l’Associació de Veïns 
Juncària Parc Bosch per la cessió dos ordinadors portàtils i 
una impressora, segons el text que s’adjunta com Annex 3 a 
aquest acord. 4t Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de 
Figueres i l’Associació de Veïns Nova Estació-Turó Baix per 
la cessió d’ una impressora, segons el text que s’adjunta com 
Annex 4 a aquest acord. 5è Aprovar el conveni entre 
l’Ajuntament de Figueres i l’Associació de Veïns Plaça de 
l’Estació per la cessió d’un ordinador portàtil, segons el 
text que s’adjunta com Annex 5 a aquest acord. 6è Aprovar el 
conveni entre l’Ajuntament de Figueres i l’Associació de 
Veïns Eixample per la cessió d’un ordinador portàtil, segons 
el text que s’adjunta com Annex 6 a aquest acord. 7è Aprovar 
el conveni entre l’Ajuntament de Figueres i l’Associació de 
Veïns Creu de la Mà per la cessió d’un ordinadors portàtil i 
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una impressora, segons el text que s’adjunta com Annex 7 a 
aquest acord. 8è. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de 
Figueres i l’Associació de Veïns Marca de l’Ham per la cessió 
d’un ordinador portàtil, segons el text que s’adjunta com 
Annex 8 a aquest acord. 9è Aprovar el conveni entre 
l’Ajuntament de Figueres i l’Associació de Veïns Vivendes del 
Parc per la cessió d’una impressora, segons el text que 
s’adjunta com Annex 9 a aquest acord. 10è. Aprovar el conveni 
entre l’Ajuntament de Figueres i l’Associació de Veïns 
Cendrassos per la cessió d’un ordinador portàtil, segons el 
text que s’adjunta com Annex 10 a aquest acord. 11è. 
Notificar els presents acords als interessats. 12è.- 
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 Masquef Creus 
que diu que aquest dictamen explica l’acord en què van 
arribar als pressupostos de 2016 d’anar dotant 
d’infraestructura a les diferents associacions de veïns; que  
bàsicament es tractava de dotar-los de dos ordinadors 
portàtils, impressores i connexió a la xarxa; que en plens 
anterior ja van passar diferents convenis on s’aprovava la 
cessió d’aquest material a les associacions de veïns; que ara 
se'n fa una altra, però que encara faltarà una última remesa 
abans que acabi l’any per poder complir amb aquest compromís 
pressupostari i que juntament amb el dictamen hi ha adjuntats  
tots els convenis amb tota la cessió de materials que es fa a 
les diferents associacions de veïns amb l’objectiu que a 
final d’any puguin arribar totes les associacions de veïns 
amb dos ordinadors portàtils, uns impressora i connexió a la 
xarxa. 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que vol fer que aquesta va ser una de les al�legacions que el 
grup popular va fer al pressupost i que, per això, es va 
abstenir; que s'alegren que això passi i que esperen que 
d'aquí a final d'any totes les associacions tinguin 
ordinadors i impressores, però que sobretot tinguin Wi-Fi.  
 A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
 
----18. Protocol: S'atorga al Col�legi d’Advocats de 
Figueres–Alt Empordà la Fulla de Figuera de Plata de 2016, en 
la categoria d’entitats. La Presidència procedeix a la 
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lectura del dictamen següent el qual s'ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

"Vist el Reglament d’Honors i Distincions de 
l’Ajuntament de Figueres, en concret les disposicions 
específiques reguladores de la concessió de la Fulla de 
Figuera de Plata; Atès que correspon atorgar la Fulla de 
Figuera de Plata de l’any 2016 després d’un procés de 
participació ciutadana en la presentació de candidatures i 
d’assessorament per part de la Comissió del Nomenclàtor; 
Vista la instància presentada pel col�legi d’advocats de 
Figueres (Registre d’entrada 4679 de 4 de març de 2016) en 
que es proposa concedir la Fulla de Figuera de Plata al 
col�legi d’advocats de Figueres, en el 175 aniversari de la 
seva fundació; Vist que segons la documentació aportada, 
consistent en un expedient custodiat a l’arxiu del Ministeri 
de Justícia es pot determinar que el Col�legi d’Advocats de 
Figueres es va constituir el 29 de juliol de 1841, amb 22 
advocats adscrits; Vist que el col�legi és uns institució que 
en els seus 175 anys d’història ha suposat i encara esdevé un 
pilar social i una plataforma d’intervenció constant de la 
professió de l’advocacia en el marc local, nacional i 
internacional; Vist l’informe favorable de la Comissió del 
Nomenclàtor, en la sessió de 20 de setembre de 2016; Vist el 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals (articles  189, 190 i 191), per tot 
plegat,  la Comissió Informativa General proposa al Ple de 
l'Ajuntament que s'adoptin els acords següents: Primer.- 
Atorgar al Col�legi d’Advocats de Figueres – Alt Empordà la 
Fulla de Figuera de Plata de 2016, en la categoria 
d’entitats, en reconeixement als seus 175 anys d’història, en 
els quals ha exercit com a rector de l’advocacia en el partit 
judicial, representant de l’exercici de la professió, 
garantint i promovent la formació i el control deontològic en 
defensa dels ciutadans i col�laborant en la millora de 
l’administració de Justícia. Segon.- Autoritzar l'Alcaldia 
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calgui 
per a l'execució de l’acord anterior." 

 
Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 

dictamen que s'acaba d'aprovar és la primera de les 
distincions que es proposen avui al Ple per atorgar el Dia de 
Ciutat que es farà al Teatre-Jardí a partir de les sis de la 
tarda del proper dia 23 d'octubre; que en aquest cas la 
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Comissió de Nomenclàtor va entendre mereixedora d’aquesta 
distinció, la Fulla de Figuera de Plata, a la categoria 
d’entitats, al Col�legi d’Advocats de Figueres per la seva 
llarguíssima trajectòria, honorabilitat i implicació i 
contribució a la ciutat de Figueres. 
 
----19. Protocol: S'atorga  a Narcís Bardalet Vinyals la 
Fulla de Figuera de Plata de 2016, en la categoria de 
persones. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s'ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Vist el Reglament d’Honors i Distincions de 
l’Ajuntament de Figueres, en concret les disposicions 
específiques reguladores de la concessió de la Fulla de 
Figuera de Plata; Atès que correspon atorgar la Fulla de 
Figuera de Plata de l’any 2016 després d’un procés de 
participació ciutadana en la presentació de candidatures i 
d’assessorament per part de la Comissió del Nomenclàtor; Vist 
que la Comissió del Nomenclàtor, en la sessió de 20 de 
setembre de 2016, va proposar atorgar la Fulla de Figuera de 
Plata de 2016, en la categoria de persones, a Narcís Bardalet 
Viñals (Girona, 1/8/1953), metge, pediatre, especialista en 
medicina legal i forense i màster en psiquiatria i psicologia 
clíniques; Vista la llarga trajectòria de Narcís Bardalet en 
tots aquests àmbits d’exercici professional, tal com es 
desprèn de la seva biografia, que s’adjunta a l’expedient i 
després d’haver rebut reconeixements diversos, el darrer la 
junta de govern del Ministeri de Justícia li ha concedit la 
creu distingida de Segona Classe de l'Orde de San Raimon de 
Penyafort, per premiar els mèrits rellevants d'aquells que 
treballen en l'administració de justícia i del dret;  Vist el 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals (articles  189, 190 i 191), per tot 
plegat,  la Comissió Informativa General proposa al Ple de 
l'Ajuntament que s'adoptin els acords següents: Primer.- 
Atorgar a Narcís Bardalet Vinyals la Fulla de Figuera de 
Plata de 2016, en la categoria de persones, en reconeixement 
a la seva llarga i fecunda trajectòria professional com a 
metge, pediatre, especialista en medicina legal i forense. 
Segon.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència perquè realitzi 
tants actes i gestions com calgui per a l'execució de l’acord 
anterior." 
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----20. Protocol: Es nomena Josep Peñuelas Reixach  Fill 
Adoptiu de Figueres. La Presidència procedeix a la lectura 
del dictamen següent el qual s'ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

"Vista la instància presentada per la Fundació Museu del 
Joguet de Catalunya, l’Institut d’Estudis Empordanesos, la 
Institució Alt empordanesa per a l’Estudi i la Defensa de la 
Natura i l’associació d’Amics del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà (amb registre d’entrada 16635 de 5 
d’agost de 2016) en la qual proposen nomenar Josep Peñuelas 
Reixach (Vic, 1958) Fill Adoptiu de Figueres; Vist que Josep 
Peñuelas Reixach va estudiar el batxillerat a l’institut 
Ramon Muntaner de Figueres i és doctor en biologia i 
llicenciat en farmàcia per la Universitat de Barcelona, 
actualment és professor d’investigació del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques al Centre de Recerca i 
Aplicacions Forestals (CREAF) a Bellaterra, la seva tasca és 
molt reconeguda a nivell acadèmic i es pot considerar que 
actualment és el científic de més rellevància a la nostra 
ciutat, la que l’ha vist créixer i amb la qual continua 
mantenint estrets lligams; Vist que la Comissió del 
Nomenclàtor, en la sessió de 20 de setembre de 2016, va 
informar favorablement d’aquesta proposició, atenent  la 
trajectòria de Josep Peñuelas Reixach, tal com es desprèn de 
la seva biografia, que s’adjunta a l’expedient;  Vist el 
Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Figueres 
Vist el Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals (articles  189, 190 i 191), 
per tot plegat,  la Comissió Informativa General proposa al 
Ple de l'Ajuntament que s'adoptin els acords següents: 
Primer.- Nomenar Josep Peñuelas Reixach  (Vic, 1958) Fill 
Adoptiu de Figueres,  en reconeixement a la seva brillant 
trajectòria científica i acadèmica i en agraïment als vincles 
que manté amb la ciutat de Figueres, la que l’ha vist créixer 
i amb la qual continua participant activament. Segon.- 
Autoritzar l'Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes 
i gestions com calgui per a l'execució de l’acord anterior." 
 
----21. Personal: Es procedeix a la modificació de la 
plantilla de personal per creació d'una plaça de tècnic 
d'administració general dintre de la plantilla de personal 
funcionari. El senyor Masquef Creus procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 
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"Modificació núm. 2 de la plantilla de personal per 
creació d’una plaça de tècnic d’administració general dintre 
de la plantilla de personal funcionari. Relació dels fets. 
1.- En virtut de l’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei 
de les Entitats locals de Catalunya, la plantilla de personal 
de les entitats locals estarà integrada per la relació 
detallada dels cossos, escales, subescales, classes i 
categories de les places en les que s’integren els 
funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, 
indicant la denominació d’aquestes, el número de places que 
les constitueixen, el número de les places vacants i el grup 
al que pertanyen, d’acord amb la titulació exigida pel seu 
ingrés. 2.- En data 3 de març de 2016 el Ple de l’Ajuntament 
de Figueres va aprovar definitivament el pressupost de 
l’Ajuntament per a l’any en curs, i conjuntament amb el 
pressupost va aprovar la plantilla de personal. 3.- En virtut 
de l’article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, la 
plantilla es podrà modificar en posterioritat a l’aprovació 
del pressupost durant l’any de la seva vigència, per 
respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, 
supressió o millora dels existents que no admetin demora pel 
pròxim exercici, així com per respondre a criteris 
d’organització administrativa interna. 4.- En data 6 de 
juliol de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Figueres va aprovar 
una modificació de la relació de llocs de treball en virtut 
de la qual es creava el lloc de treball de Cap de servei de 
serveis jurídics i administratius de serveis urbans per tal 
d’assumir la gestió de la part juridicoadministrativa de 
l’àrea. 5.- En virtut de la creació d’aquest nou lloc de 
treball i 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 tècnica,  vistes les places que figuren a la 
plantilla de personal aprovada. 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 
retribucions complementàries fixes i periòdiques dels 
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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-se 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 
condicions de treball, no en la plantilla. - La finalitat de 
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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’article 20.U de la Llei 48 / 
2015 de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2016, estableix límits a la incorporació de nou 
personal. Concretament estableix que aquesta incorporació 
s’ha de fer respectant les disponibilitats pressupostàries 
del capítol I dels corresponents pressupostos de despeses. En 
aquest sentit 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. Per altre banda sotmet aquests límits per la 
incorporació de nou personal al compliment de la taxa de 
reposició d’efectius, que depenent de l’Administració i del 
sector pot ser del 100% o  del 50%, cosa que limita la 
incorporació de nou personal funcionari de carrera o personal 
laboral fix. Malgrat això, l’Ajuntament de Figueres no ha 
esgotat el límit de la taxa de reposició ja que quan va 
aprovar l’oferta d’ocupació pública, es va fer constar que 
dels sectors, àmbits, cossos o categories per als quals es 
permet emetre oferta pública pel 100% de reposició d’efectius 
s'ha produït 1 vacant (educadora de la llar d’infants), i en 
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la resta de casos s’han produït 12 vacants computables pel 
que fa a la taxa de reposició d'efectius, cosa que suposa que 
es podria incloure a l’oferta pública d’ocupació una plaça 
d’educadora de la llar d’infants i 6 places (el 50% de les 
vacants) corresponents a altres sectors, àmbits, cossos o 
categories. D’aquestes 6 només se’n van incloure 3 en 
l’oferta d’ocupació pública, pel que amb la creació d’una 
nova plaça de tècnic d’administració general respectem el 
límit de la taxa de reposició d’efectius que ens estableix 
l’article esmentat. 7.- El procediment a seguir per a la 
modificació de la plantilla és el següent: a.- La modificació 
de la plantilla municipal, haurà de ser prèviament informada 
per la Intervenció, i s’aprovarà inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament. b.- Aprovada inicialment la modificació de la 
plantilla, s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí 
Oficial de Girona per quinze dies hàbils, durant els quals 
els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions 
davant del Ple. L’aprovació es considerarà definitiva si 
durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini 
d’un mes per resoldre-les. c.- Ateses les reclamacions 
presentades i informades aquestes, si s’escau, el Ple de la 
Corporació aprovarà definitivament la plantilla, d’acord amb 
l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local. d.- Aprovada la modificació de 
la plantilla es remetrà còpia a l’Administració  de l’Estat 
i, si s’escau, a la de la Comunitat Autònoma respectiva, dins 
del termini de 30 dies, sense perjudici de la seva publicació 
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
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 la 
següent modificació de la plantilla de personal:  a.- 
Incrementar en 1 plaça les places de personal funcionari, 
escala d’administració general, subescala tècnica. 2.- La 
plantilla de personal, en l’apartat modificat, quedarà, tal 
com es mostra: PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI. II -ESCALA 
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL. Subescala tècnica. Plaça: tècnic. 
Grup: A. Subgrup A1. Nombre de places: 12 Nombre de vacants: 
5. 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." 
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A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas 
que pregunta que aquesta tècnic d'administració general a 
quina àrea aniria destinat. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Masquef Creus 
que diu que anirà destinat a Recursos Humans perquè 
l'anterior tècnic d'administració general ha passat a l'àrea 
de Serveis Urbans, però que a causa de les necessitats i 
volum de feina que l’àrea de Recursos Humans requereix 
entenen que és necessari la contractació d’un altre 
professional. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que van efectuant aquelles incorporacions organitzatives 
que creuen necessàries a l’organització per anar-la adaptant 
a les necessitats actuals d’una ciutat de 46.000 habitants 
que apreta i que demana; que hi ha uns serveis que necessiten 
de recursos humans; que es crea una plaça de jurista a l’àrea 
de Recursos Humans que creuen que dóna servei nodrint la 
resta d’àrees i que permetrà agilitzar temes pendents i 
millorar tota aquesta organització. 

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

 
----22. Pressupostos: S'aprova i es rendeix el Compte General 
de l’Ajuntament de Figueres referit a l’exercici 
pressupostari de l’any 2015. La Presidència procedeix a la 
lectura del dictamen següent: 

"Vist que aquest Compte General de l’exercici de 2015 ha 
estat formada per la intervenció Municipal, havent-se 
incorporat la documentació assenyalada a l’article 209 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, per la qual cosa, en sessió de data 25.07.2016, la 
comissió  Informativa general, que funciona com a Comissió 
Especial de Comptes de l’Ajuntament de Figueres va admetre la 
documentació presentada i va informar favorablement la Compte 
General de l’Ajuntament de Figueres referida a l’exercici 
pressupostari de l’any 2015, en els termes explicitats a 
l’informe emès en la mateixa data i obrant a l’expedient, i 
que així queda degudament justificada i que es troba 
integrada pels documents legalment exigits, i, a més, es va 
ordenar que tota aquesta documentació fos exposada al públic 
per un termini de quinze dies per a que, durant aquest 
termini i vuit dies més, aquells que estimin que es 
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consideraven interessats, poguessin presentar totes aquelles 
al�legacions, objeccions, reclamacions o observacions que 
tinguessin per adients. Vist que la exposició al públic 
referida es va dur a terme al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 147, de data 03.08.2016, i que 
s’ha superat amb escreix el termini per a que es poguessin 
presentar al�legacions, i sense que hi hagi cap constància 
que se n’hagin presentat dins termini, per la qual cosa, una 
vegada formada i examinada tota la documentació que conforma 
la Compte General de l’Ajuntament de Figueres, en els termes 
previstos a la normativa vigent, aquesta Comissió Especial de 
Comptes pot informar de nou favorablement tota aquesta 
documentació, i, així, es referma en els termes de l’informe 
aprovat en data 25.07.2015 que es dona per explicitat i 
informat expressament amb el text i motivació exposada en 
aquest mateix dictamen, i, per tant, i d’acord amb el que 
preveu l’article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora 
de les hisendes locals, Vist que d’acord amb l’acord de ple 
de data 2 de juliol de 2015 pel qual  es constitueix la 
Comissió Informativa General es determina que aquesta actuarà 
com a Comissió Especial de Comptes, és per tot això, que 
aquesta Comissió Informativa General, actuant com a Comissió 
Especial de Comptes, proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Figueres, l’adopció dels següents acords : 1 – Aprovar i 
rendir el Compte General de l’Ajuntament de Figueres referida 
a l’exercici pressupostari de l’any 2015, en els termes 
explicitats en aquest dictamen, i que així queda degudament 
justificada i que es troba integrada pels documents legalment 
exigits, d’acord amb allò que preveu la normativa aplicable. 
2 – Autoritzar a l’Alcaldia-Presidència per a que dicti i 
faci tants actes i gestions com calguin per a dur a terme 
l’execució de tots aquests acords adoptats." 

Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
la Candidatura d'Unitat Popular s’abstindrà perquè no eren 
els seus pressupostos ni tampoc és el seu compte general. 
 A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
divuit 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, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu, Pérez 
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Márquez i Vergés Moreno; i abstenir-se, els tres membres de 
l'Ajuntament següents: Sànchez Dipp, Armengol Subirós i 
García Quesada. 
 
----23. Personal: S'aproven les bases que han de regir el 
corresponent concurs de mèrits per a la designació d'un lloc 
de director del Museu de l'Empordà, en règim de personal 
directiu. El senyor Martínez Puig procedeix a la lectura del 
dictamen següent:  

"El Ple de l’Ajuntament de Figueres, en sessió de 3 de 
febrer de 2015, va aprovar definitivament la dissolució del 
Consorci del Museu de l’Empordà. Aquesta dissolució va 
suposar la subrogació en els contractes laborals subscrits 
pel Consorci Museu de l’Empordà. Per acord de l’Alcaldia 
Presidència de data 24 de febrer de 2015 es va aprovar la 
subrogació dels contractes laborals de personal del Consorci 
del Museu de l’Empordà. El Ple de l’Ajuntament en data 3 de 
març de 2016, mitjançant pressupost municipal per a 
l’exercici econòmic 2016, aprovat definitivament, va fixar la 
plantilla en la que hi figura una plaça de director/a del 
Museu de l’Empordà, com a personal laboral amb contracte 
d’alta direcció, personal directiu, la qual està vacant. 
L'article 13 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que la 
designació del personal directiu ha d'atendre principis de 
mèrit i capacitat i a criteris d'idoneïtat, i es durà a terme 
mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i 
concurrència. Per altre banda, el mateix article 13 en el seu 
punt 4 estableix que les condicions de treball del personal 
directiu no tindrà la consideració de matèria objecte de 
negociació col�lectiva. D'acord amb l'article 9 del Reglament 
de personal al servei de les entitats locals, aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, el nomenament del personal 
directiu correspon al Ple o a l`òrgan màxim de l’entitat 
local. Proposta de resolució: Per tot això, aquesta Comissió 
Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Figueres que adopti els següents acords: 1.- Aprovar les 
bases que han de regir el corresponent concurs de mèrits, que 
són les següents: <Bases per a la designació d'un lloc de 
director del Museu de l’Empordà, en règim de personal 
directiu. Primera. Objecte de la convocatòria. L’objecte 
d’aquesta convocatòria és la designació, mitjançant el 
sistema de concurs, d'un lloc de treball de director del 
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Museu de l’Empordà, en règim de personal directiu de 
l'Ajuntament, estant la relació laboral sotmesa al règim de 
caràcter especial d'alta direcció. Segona. Condicions dels 
aspirants. Per ser admès/a i prendre part en el procés 
selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin els 
requisits següents: a.- Tenir nacionalitat espanyola o la de 
qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells 
estats membres, en què, en virtut de tractats internacionals 
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els 
sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els 
termes en què es troba definida en el Tractat Constitutiu de 
la Comunitat Europea. També podran ser admesos el cònjuge, 
els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels 
ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats 
membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut 
de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure 
circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva 
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de 
dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys 
o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus 
progenitors. Així mateix, també podran presentar-se al procés 
de selecció les persones amb nacionalitat d’estats que no 
pertanyen a la Unió Europea sempre que tinguin permís de 
residència i treball vigent, d’acord amb la legislació 
d’estrangeria aplicable. Els/les aspirants que no tinguin 
nacionalitat espanyola hauran de demostrar coneixements 
suficients de castellà i hauran de superar les proves 
establertes amb aquesta finalitat. b.- Haver complert setze 
anys d’edat. c.- No estar inhabilitat/da per a l’exercici de 
les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant 
expedient disciplinari del servei de cap administració 
pública. d.- Estar en possessió d’una titulació universitària 
de llicenciatura o grau en algunes de les branques que 
tinguin relació amb l’àmbit cultural, equivalent a les que 
s’exigeix al personal funcionari de carrera del grup A, 
subgrup A1. En cas de presentació d’altres titulacions 
anàlogues, l’aspirant haurà d’aportar un certificat oficial 
de l’equivalència de les titulacions presentades. e.- Posseir 
la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. 
Aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap 
malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les 
funcions pròpies de la plaça per a la qual es convoca aquest 
procés de selecció. f.- Acreditar el nivell de Certificat de 
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nivell suficiència de català (C1), (certificat de nivell C), 
o equivalent, de coneixements de la llengua catalana. Els 
requisits anteriors hauran de complir-se i acreditar-se 
l’últim dia de presentació de sol�licituds, sense perjudici 
del termini que es concedeixi per a la seva esmena. En cas de 
no acreditar-se degudament en l’esmentada data tenir els 
coneixements de català exigits, podrà acreditar-se a través 
de les proves programades per a tal efecte dintre del procés 
selectiu. Tercera. Tramitació de les sol�licituds. Les 
persones interessades en prendre part en les proves 
selectives han de presentar una instància en la qual hauran 
de manifestar que coneixen i accepten aquestes bases i 
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides. Les 
instàncies es dirigiran a l'alcaldia presidència i es 
presentaran al registre general d’aquest Ajuntament o en la 
forma que estableix l’article 38.4 c) de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu, a partir de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i per un 
termini de 20 dies naturals. A la instància s’adjuntarà: a) 
Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o del document 
equivalent dels altres països. b) Currículum vitae. c) la 
titulació exigida con a condició per accedir a aquest 
concurs. d) Certificats i títols acreditatius dels mèrits 
al�legats, tant personals com professionals. e) Certificat 
acreditatiu del nivell de català  que s’exigeix en aquesta 
convocatòria. Tota la documentació haurà de ser presentada en 
original, fotocòpia compulsada o un altre mitjà que 
n’acrediti l’autenticitat de forma fefaent, no tenint-se per 
presentats els documents que no compleixin amb aquests 
requisits. Quarta. Llistat d’admesos/es i exclosos/es. Un cop 
acabat el termini de presentació d’instàncies, l'alcaldia 
presidència dictarà resolució declarant aprovada la llista 
d’admesos i exclosos, nomenant els membres de la comissió 
d'avaluació i fixant la data d’inici de la valoració de 
mèrits, la qual es publicarà mitjançant exposició al tauler 
d’anuncis de la casa de la vila, amb indicació del lloc on es 
trobin exposades al públic les esmentades llistes 
certificades i del termini d'esmena d’errades que, si 
s'escau, es pot concedir als/a les aspirants exclosos/es. La 
publicació de l’esmentada resolució al tauler d’anuncis serà 
determinant dels terminis a efectes de possibles impugnacions 
o recursos. Un cop iniciades les proves selectives, els 
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resultats dels exercicis només es publicaran al tauler 
d’anuncis de la Corporació. Cinquena. Comissió d'avaluació. 
La comissió d'avaluació dels mèrits dels aspirants es 
designarà segons disposa el Reglament de personal al servei 
de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, i l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, i estarà constituït de la següent manera: - 
President: un empleat públic de l’Ajuntament de Figueres. - 
Vocal 1: un tècnic/a especialista en la matèria d’una altra 
administració diferent a l’Ajuntament de Figueres. - Vocal 2: 
un empleat públic de l’Ajuntament de Figueres. - Vocal 3: Un 
Director de Museu de similars característiques de la Xarxa de 
Museus de Catalunya. - Vocal 4: un empleat públic de 
l’Ajuntament de Figueres. - Secretari: La persona que 
exerceix les funcions de Secretaria de l’Ajuntament de 
Figueres, o la persona en qui delegui. La comissió 
d'avaluació no podrà constituir-se ni actuar sense 
l’assistència dels seus tres membres amb veu i vot, titulars 
o suplents. En tot cas serà necessària la presència del 
president i del secretari. En el cas que es produeixi un 
empat en les decisions del tribunal, el president podrà fer 
ús del vot de qualitat per desfer-lo. Els membres de la 
comissió d'avaluació hauran d’abstenir-se d’intervenir quan 
concorrin les circumstàncies previstes a l’article 28 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. La comissió d'avaluació podrà disposar la incorporació 
d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves 
els quals es limitaran a l’exercici de les seves 
especialitats tècniques en base a les quals col�laboraran 
exclusivament amb l’òrgan de selecció. La comissió 
d'avaluació queda facultada per resoldre els dubtes que es 
presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de 
les proves en tot el que no preveuen aquestes bases. Sisena. 
Inici del procés selectiu. El procés de selecció s’iniciarà 
amb la convocatòria, que serà publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. La convocatòria, juntament amb les bases del 
procés de selecció, es publicarà íntegrament al tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la 
Província. Un extracte de la convocatòria, amb la referència 
del Butlletí Oficial de la Província on s'han publicat les 
bases de selecció completes, es publicarà en el Diari Oficial 
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de la Generalitat de Catalunya, essent la darrera publicació 
la que marqui l'inici del termini de presentació 
d'instàncies. Setena. Desenvolupament del procés selectiu. El 
sistema de provisió és el de concurs i constarà de les 
següents fases:  A. Fase prèvia: coneixement de les llengües 
oficials. Constarà de les següents proves: 1. Prova de 
català, de nivell suficiència de català (C1), (certificat de 
nivell C), que s’adequarà al Decret 161/2002, d’11 de juny, 
sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en 
els processos de selecció de personal i de provisió de llocs 
de treball de les administracions públiques de Catalunya. 
Estarà exempt de les proves per valorar el coneixement del 
català qui, juntament amb la sol�licitud de prendre part en 
les proves selectives, presenti original o còpia compulsada 
de documentació que acrediti estar en alguna d'aquestes 
situacions: a.- Els/les aspirants que justifiquin amb els 
corresponents títols oficials que tenen el nivell exigit de 
català. Per determinar les equivalències dels títols oficials 
del departament d’ensenyament amb els certificats de la junta 
permanent de català, a més del títol, i per acreditar que 
s’ha fet tota l’escolarització a Catalunya sense exempció de 
l’assignatura de llengua catalana, cal presentar un 
certificat expedit a sol�licitud de la persona interessada 
pel centre docent corresponent. b.- Els/les aspirants que 
hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de 
selecció de personal en aquest Ajuntament, en què hi hagués 
establerta una prova de català del mateix nivell o superior, 
o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de 
la mateixa oferta pública d’ocupació. 2. Prova de 
coneixements de llengua espanyola: els coneixements de la 
llengua espanyola s’hauran d’acreditar per aquells/elles 
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. La prova 
de coneixements de la llengua espanyola consistirà en 
mantenir una conversa, amb els/les assessors/ores que el 
tribunal de selecció nomeni, de manera que quedi demostrat un 
domini suficient de l’idioma per part de l’aspirant. Restaran 
exempts de realitzar aquesta prova els aspirants provinent 
d'un Estat diferent a Espanya que tingui com a llengua 
oficial l'idioma espanyol o que hagin presentat, juntament 
amb la instància sol�licitant prendre part en el procés de 
selecció, fotocòpia compulsada d ’algun dels documents 
següents: - Certificat que acrediti que s’ha cursat la 
primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol. 
- Diploma de nivell superior d’espanyol o certificació 
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acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves 
adreçades a la seva obtenció. - Certificat d’aptitud en 
espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes. Aquestes dues proves es valoraran, cadascuna, com 
a apte o no apte. Ambdues són obligatòries i eliminatòries, 
quedant exclosos/es del procés de selecció els/les aspirants 
que, no estant dintre d’un dels supòsits d’exempció 
degudament acreditats, no superin alguna d’aquestes dues 
proves. B. Fase de concurs: La fase de concurs consistirà en 
la valoració dels mèrits al�legats i acreditats 
documentalment de forma fefaent pels/per les aspirants. No es 
tindran en compte aquells mèrits que no s'acreditin a través 
de documentació original o còpies compulsades. Així mateix, 
no es tindran en compte els mèrits al�legats i acreditats amb 
posterioritat a l'últim dia del termini de presentació de 
sol�licituds de participació en el procés selectiu. La 
comissió de valoració farà la valoració de mèrits d’acord amb 
els barems següents. La valoració màxima total no podrà 
superar els 74 punts en cap cas: b.1) Formació:  fins a 9 
punts. 1.- Formació reglada: Fins a un màxim de 3 punts. . 
Titulació de grau superior, sempre i quan no sigui la 
titulació que ha servit de condició per accedir a la 
convocatòria i es consideri relacionada o rellevant per al 
lloc de treball: 1,5 punts per títol. . Màster en l’àmbit de 
la museologia o similar: 1,5 punts per títol. . Postgrau en 
l’àmbit de la museologia o similar: 0.75 punts per títol. 2.- 
Cursos, seminaris i jornades relacionats amb les funcions 
específiques de la plaça a cobrir: Fins a un màxim de 3 
punts. - Si no consta la seva durada o és inferior a les 10 
hores, 0'05 punts. - Si la seva durada està entre 10 hores i 
menys de 20 hores, 0'10 punts. - Si la seva durada està entre 
20 hores i menys de 40 hores, 0'20 punts. - Si la seva durada 
està entre 40 hores i menys de 60 hores, 0'30 punts. - Si la 
seva durada està entre 60 hores i menys de 100 hores, 0’40 
punts.- Si la seva durada és superior a 100 hores, 0,50 
punts. 3.- Altre formació: Fins a un màxim de 3 punts. - 
Activitats docents i la participació com a ponent a jornades, 
així com publicacions relacionades amb l’àmbit de la plaça 
objecte de convocatòria, a raó de 0’25 punts per concepte i 
fins a un màxim d’1 punt. - Coneixements d’idiomes estrangers 
acreditats amb títol oficial: Fins a 1 punt. Es valoraran a 
raó de 0.25 punts per títol i fins a un màxim d’un punt. -
Certificats d’aprofitament de cursos relacionats  amb eines 
ofimàtiques d’ús habitual i programes informàtics de 
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museologia: Fins a 1 punt. Es valoraran a raó de 0.10 punts 
per curs acreditat. S'entendran correctament acreditats 
aquests mèrits sempre que es presenti la corresponent 
certificació d'assistència o assistència i aprofitament, que 
s'haurà d'adjuntar a la sol�licitud per prendre part a les 
proves. b.2) Experiència professional, fins a 15 punts. 1.- 
Serveis prestats en qualsevol Administració Pública o empresa 
privada, en un lloc de treball similar o equivalent al que és 
objecte de la convocatòria. Les tasques objecte de puntuació 
seran les que es descriuen en l’annex 2: Fins a un màxim de 
10 punts. - Períodes inferiors a 1 anys, 0 punts. - Períodes 
superiors a l’any: 1 punt per any treballat (fins a una màxim 
de 10 punts) (només puntuaran els anys sencers degudament 
acreditats). 2.- Serveis prestats en qualsevol Administració 
pública o empresa privada, en tasques diferents a les que són 
objecte de la convocatòria (veure annex) però que hi estiguin 
relacionades i siguin pròpies d’un empleat públic del subgrup 
A1 o categoria professional equivalent: Fins a un màxim de 5 
punts. - Períodes inferiors a 1 anys, 0 punts. - Períodes 
superiors a l’any: 1 punt per any treballat (fins a una màxim 
de 5 punts). (només puntuaran els anys sencers degudament 
acreditats). Aquests mèrits s'han d'acreditar, en el cas de 
l'Administració Pública, amb el corresponent certificat de 
serveis prestats emès per l'administració competent, i en el 
cas d'empreses privades amb l'aportació del contracte laboral 
i la vida laboral. b.3). Avaluació de la capacitat: 
Elaboració d’un projecte. Fins a un màxim de 50 punts. 
Els/les aspirants hauran de presentar a l'Ajuntament, en el 
termini que indiqui la comissió de valoració, un projecte que 
versarà sobre el contingut funcional del lloc a proveir 
d’acord amb la normativa sectorial de gestió de museus i 
monuments. La memòria/projecte ha de constar de dues parts, 
una consistent en una anàlisi de les funcions del lloc 
convocat i una altra en un estudi o projecte de millora 
organitzativa o funcional. Es recomana que aquesta memòria 
tingui una extensió màxima de quinze pàgines DIN-A4 a doble 
espai, impresos a una sola cara. La no presentació de la 
memòria dins el termini indicat comportarà l’exclusió de 
participació en aquesta convocatòria. El projecte serà 
defensat pels /per les aspirants davant la comissió de 
valoració en el dia en què els citi per aquest fi. La 
comissió podrà dirigir les preguntes i demanar els 
aclariments que cregui convenients als/les aspirants i, en 
cas de incompareixença l'aspirant quedarà exclòs/a del procés 



 54 

de selecció. Serà després de l’exposició del projecte davant 
de la Comissió de valoració que aquest serà valorat en el seu 
conjunt. Vuitena. Qualificació del concurs i disposicions de 
caràcter general. La puntuació mínima per considerar el 
concurs superat serà de 40 punts, quedant la designació del 
lloc de treball vacant en cas que, de la valoració efectuada 
per la comissió de valoració, no arribi cap dels aspirants a 
aquesta puntuació mínima.  El compliment de les condicions i 
requisits exigits per poder participar en el procés selectiu 
s’entendrà que s’ha de produir en la data d’acabament del 
termini de presentació de sol�licituds i mantenir-se fins a 
la data de signatura del contracte de treball. No obstant 
això, si durant el desenvolupament del procés selectiu la 
comissió de valoració considerés que existeixen raons 
suficients per fer-ho, podrà demanar que els/les aspirants 
acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i 
requisits exigits per prendre part al procés selectiu. En 
qualsevol moment el tribunal podrà requerir els aspirants 
perquè acreditin la seva personalitat. En cas d’empat en la 
qualificació final del concurs per haver obtingut dues o més 
persones la mateixa puntuació, aquest empat es dirimirà de la 
següent manera: - El lloc s'atorgarà primer a l'aspirant que 
hagi obtingut millor puntuació en l'avaluació del projecte. - 
En cas que persisteixi l'empat, el lloc s'atorgarà a 
l'aspirant que hagi obtingut millor puntuació en l'apartat 
d'experiència. - En cas que persisteixi l'empat, el lloc 
s'atorgarà a l'aspirant que hagi obtingut millor puntuació en 
l'apartat de titulació complementària. - Si, malgrat les 
mesures anteriorment regulades persisteix l'empat, aquest es 
resoldrà per sorteig. Novena. Actuació dels /de les 
aspirants. Al començament de la valoració de mèrits, els/les 
aspirants seran cridats en crida única en el dia i el lloc de 
es determini. Seran exclosos aquells aspirants que no 
compareguin, llevat dels casos degudament justificats i 
apreciats discrecionalment pel tribunal. La comissió de 
valoració determinarà l’ordre d’actuació dels aspirants en 
aquells mèrits que no puguin ser avaluats de forma 
simultània. Desena. Proposta de contractació. Un cop 
atribuïdes les puntuacions del concurs a cadascun/una dels/de 
les aspirants, la comissió de valoració farà pública la 
puntuació i la proposta de contractació d'acord amb l'ordre 
de classificació dels/de les aspirants, no podent-se superar 
el nombre de places convocades, i comunicarà l’esmentada 
relació en forma de proposta al Ple. Onzena. Presentació de 
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documentació. Els aspirants proposats presentaran a 
l'Ajuntament, dins el termini de 15 dies naturals des que es 
faci pública la puntuació del concurs a què es refereix la 
base anterior, els documents acreditatius de les condicions 
per prendre part a les proves que s’exigeixen a la base 
segona, i que són: 1. Fotocòpia del Document Nacional 
d'Identitat o del document equivalent d'altres països. 2. 
Justificació de la titulació  exigida per accedir al lloc. 3. 
Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/ada del 
servei de cap administració pública per expedient 
disciplinari o per sentència ferma, així com de no incórrer 
en cap causa d’incapacitat o incompatibilitat establerta a 
les lleis i reglaments, i de no trobar-se en situació 
d'inhabilitació per a l’exercici  de les funcions públiques. 
Els/les aspirants de nacionalitat d’algun estat membre de la 
unió europea o país amb conveni subscrit amb ella i ratificat 
per Espanya hauran de presentar documentació certificada per 
les autoritats competents del seu país d’origen amb 
acreditació de no estar sotmès/esa a sanció disciplinària o 
condemna penal que impedeixi, al seu estat, l’accés a la 
funció pública. 4. Certificat mèdic de no patir malaltia o 
defecte físic que impossibiliti  el normal exercici de la 
funció. Si dins del termini indicat, i excepte casos de força 
major, la persona proposada per la comissió de valoració no 
presentés la documentació, no podrà ser contractada, quedant 
anul�lades totes les seves actuacions, sens perjudici de les 
responsabilitats en què pogués haver incorregut per falsedat 
en la seva instància. Dotzena. Contractació. Una vegada 
presentada la documentació esmentada en la base anterior, el 
Ple acordarà la contractació a favor de la persona proposada 
per la comissió de valoració com a personal laboral, amb una 
relació laboral d'alta direcció. La data d'inici de la 
relació laboral serà la que es consigni en el contracte 
laboral. Mentre no s’hagi signat el contracte de treball, no 
se generarà cap dret econòmic ni laboral a favor de 
l'aspirant. Les condicions del contracte laboral són les que 
s'especifiquen en l'annex 1 d'aquestes bases. Tretzena. 
Normativa aplicable. La relació jurídica entre la persona que 
proveeixi el lloc i l'Ajuntament serà de d'una relació 
laboral d'alta direcció, d'acord amb el que estableix 
l'article 13 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de  l'Estatut 
bàsic de l'empleat públic; l'article 2.1.a del Text refós de 
la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial 
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Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre i el Reial Decret 
1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral 
de caràcter especial del personal d'alta direcció. Així 
mateix, serà aplicable a la persona contractada la normativa 
vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector 
públic, en compliment de la qual l'aspirant, abans 
d'incorporar-se al servei de la Corporació, haurà d'efectuar 
una declaració d'activitats i, si s'escau, sol�licitar la 
compatibilitat o exercir, altrament, l'opció prevista a 
l'article 10 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre. Pel que fa 
a les funcions, retribucions, determinació i adscripció del 
lloc de treball, règim d’horari i jornada, la persona 
contractada s’atindrà a la fitxa descriptiva del lloc, que es 
reprodueix a l'annex 2 d'aquestes bases, i als acords i 
resolucions que adoptin els òrgans corresponents de 
l’Ajuntament. Catorzena. Recursos. Contra aquestes bases, la 
convocatòria, les llistes definitives d'admesos/es i 
exclosos/es i contra la resolució de contractació podrà 
interposar-se potestativament recurs de reposició davant del 
mateix òrgan que va dictar l’acte en el termini d’un mes 
comptat des de la data de notificació o publicació de la 
resolució de què es tracti. Si es fa això, no podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu fins que aquell 
sigui resolt expressament o hagi produït la seva desestimació 
per silenci. Transcorregut un mes sense que es notifiqui la 
seva resolució, s’entendrà el recurs desestimat per silenci 
administratiu i es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjat del contenciós administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos a comptar de la data de 
notificació expressa o en el termini de sis mesos comptats 
des del següent a aquell en que es produeixi l’acte 
presumpte. Per contra, el recurs contenciós administratiu 
podrà interposar-se directament davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. El termini per interposar aquest 
recurs serà de dos mesos comptats des del dia següent al de 
la publicació de la resolució que s'escaigui, sens perjudici 
que pugui exercitar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs 
que s’estimi procedent. Els actes i resolucions de la 
comissió de valoració, en tant que es tracta d’òrgans 
col�legiats dependents de la presidència de la Corporació, 
s’ajustaran als criteris que s’estableixen a l’article 114 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú. 
La comissió de valoració està facultada per resoldre els 
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dubtes o discrepàncies que s'originin durant el 
desenvolupament del procés de selecció i per a prendre els 
acords necessaris pel seu bon ordre. Quinzena. Legislació 
subsidiària. En allò que no estigui previst en les bases, es 
procedirà segons el que determini el Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de  
l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la resta de 
disposicions aplicables. ANNEX 1: Condicions del contracte 
d'alta direcció. Primera.- El/la treballador/a contractat/ada 
prestarà els seus serveis com a Director del Museu de 
l’Empordà, sotmès al règim jurídic de contracte laboral 
especial d'alta direcció, d'acord amb el que disposen 
l'article 13 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l'Estatut bàsic 
de l'empleat públic; l'article 2.1.a del Text refós de la 
Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, el Reial Decret 
1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral 
de caràcter especial del personal d'alta direcció, i altra 
normativa d'aplicació en tot allò que no quedi regulat en 
aquest contracte. Segona.- La jornada laboral, les tasques i 
funcions a desenvolupar per l'alt directiu són les que 
consten a la fitxa descriptiva del lloc de treball. Tercera.- 
L'alt directiu percebrà la següent retribució mensual, 
referida a 12 mensualitats: Sou base: 1.120,15 euros. 
Complement de destí: 625,67 euros. Complement específic: 
1.165,46 euros. A més, percebrà dues pagues extraordinàries, 
els mesos de juny i desembre, consistents en les següents 
quantitats: Sou base: 691,21 euros. Complement de destí: 
625,67 euros. Complement específic: 1.165,46 euros. Tots 
aquests conceptes es meritaran i liquidaran segons la 
normativa establerta per al personal funcionari de 
l'Administració i s'actualitzaran anualment d'acord amb el 
que disposin les corresponents lleis de pressupostos generals 
de l'estat per al personal funcionari de l'Administració. 
Quarta .-. La relació laboral regulada per aquestes clàusules 
es basa en la confiança recíproca de les parts, les quals han 
d'acomodar l'exercici dels seus drets i obligacions a les 
exigències de la bona fe. Cinquena.-  Les vacances seran de 
22 dies laborables a l'any, o la part proporcional si el 
període treballat és menor. Així mateix, la persona 
contractada podrà gaudir de la resta de permisos i llicències 
dels empleats públics de l'Ajuntament de Figueres, sempre que 
siguin adequats a la naturalesa i condició de la relació 
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laboral especial d'alta direcció. Sisena.- La durada del 
contracte serà des del dia de la seva signatura i per un 
termini inicial de 4 anys. Hi ha possibilitat de pròrroga. 
Setena.- El contracte de treball podrà extingir-se per les 
causes previstes a l'article 12 del Reial Decret 1382/1985, 
d'1 d'agost i per les següents causes:  Causes d'extinció per 
voluntat de l'alt directiu: a.- Per voluntat de l'alt 
directiu, posada de manifest per escrit i amb un preavís de 3 
mesos. D'incomplir-se el termini de preavís l'Ajuntament 
tindrà dret a una indemnització equivalent als salaris 
corresponents al temps de l'incompliment. b.- Per 
incompliment contractual greu de l'Ajuntament. c.- Per les 
altres causes previstes a l'article 10.3 del Reial Decret 
1382/1985, d'1 d'agost.  Causes d'extinció per voluntat de 
l'Ajuntament. a.- Desistiment del contracte, acordat pel 
mateix òrgan de l'Ajuntament que sigui competent per acordar 
la contractació. L'acord o resolució de desistiment s'haurà 
de comunicar a l'alt directiu amb una antelació mínima de 3 
mesos. D'incomplir-se el termini de preavís l'alt directiu 
tindrà dret a una indemnització equivalent als salaris 
corresponents al temps de l'incompliment. b.- Acomiadament 
per incompliment greu i culpable de l'alt directiu. En cas 
que l'acomiadament fos declarat nul o improcedent per 
l'Ajuntament, prèvia tramitació de la reclamació prèvia a la 
via laboral social prevista a als articles 120 i següents de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, o 
pels jutjats o tribunals competents, i en cas d'optar-se per 
la indemnització en lloc de la recol�locació, aquesta 
indemnització serà de 20 dies per any treballat, amb 
prorrateig de les fraccions inferiors i amb un màxim de 6 
mensualitats. Vuitena.- El desistiment del contracte per part 
de l'Ajuntament queda supeditat al manteniment de la 
recíproca relació de confiança i bona fe entre l'Ajuntament i 
l'alt directiu. A aquests efectes, i a fi de determinar tant 
el manteniment d'aquesta relació com el bon desenvolupament 
de les funcions assignades, l'alt directiu haurà de presentar 
a l'Ajuntament una memòria anual de les activitats 
realitzades d'acord amb el programa prèviament establert. El 
grau de compliment dels objectius fixats i els criteris 
d'eficiència i eficàcia amb què s'han aconseguit serà 
motivació suficient per considerar trencat el fonament del 
contracte i procedir al desistiment.  No obstant l'anterior, 
l'Ajuntament podrà procedir al desistiment del contracte 
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sempre que raons d'eficàcia i eficiència vinculades a la 
potestat d'autoorganització de l'Ajuntament així ho motivin.  
Novena .- No s'estableix cap indemnització en cas de 
finalització de contracte més enllà de les indemnitzacions 
establertes en cas d'incompliment dels terminis de preavís. 
ANNEX 2: Fitxa descriptiva del lloc de treball de director/a 
del Museu de l’Empordà. PERSONAL DIRECTIU. A. Identificació: 
Denominació del lloc: Director del Museu de l’Empordà. Àrea: 
Serveis a les Persones – Museu de l’Empordà. Tipologia: Lloc 
de caràcter directiu. Dependència orgànica: Alcaldia. 
Regulació jurídica: Personal directiu laboral d'alta 
direcció. Subgrup de classificació: Subgrup A1. Nivell de 
destí: 25. Complement específic: Responsabilitat, especial 
dedicació, especial dificultat tècnica i disponibilitat. 
16.316,44 euros anuals. Retribució bruta anual: 39.900,04 
euros. Forma de provisió: Designació amb criteris de 
publicitat, concurrència, mèrit, capacitat i idoneïtat. B. 
Dedicació: Dedicació exclusiva. Jornada: 37 hores i mitja 
setmanals. Disponibilitat horària: Per a l’exercici de les 
funcions i responsabilitats assignades al lloc es requereix 
disponibilitat horària. C. Funcions del lloc: Dirigir, 
organitzar i gestionar l’equip humà i material adscrit al 
Museu de l’Empordà. Elaborar la proposta del pressupost 
anual, gestionar i controlar el pressupost assignat al Museu 
de l’Empordà. Planificar, fer el seguiment i avaluar 
l’activitat i del Museu de l’Empordà. Coordinar i 
desenvolupar projectes encarregats en l’àmbit del Museu de 
l’Empordà. Avaluar l’activitat del Museu de l’Empordà i 
presentar propostes de millora. Altres funcions d’anàlogues 
característiques que li siguin assignades. No podrà realitzar 
cap funció atribuïda a personal funcionari. D. Requisits per 
a la provisió del lloc. Titulació: La que s'exigeixi al 
personal funcionari de carrera del grup A1, preferentment en 
l'àmbit cultural. Mèrits rellevants a considerar en la 
provisió: Formació: - En l’àmbit de la gestió cultural. - 
Informàtica a nivell d’usuari: processadors de textos, base 
de dades, full de càlcul, etc. - Coneixements de llengua 
catalana a nivell C. Experiència: En l’àmbit de la direcció 
executiva, la planificació i la gestió de centres culturals o 
museístics en l'Administració Pública i/o al sector privat. 
E. Condicions de treball. Esforç físic: Cap destacable. 
Ambient de treball: Ambient d’oficina o similar. Riscos 
possibles: Cap destacable. 2.- Convocar concurs de mèrits per 
a la designació d'un lloc de treball de director/a del Museu 
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de l’Empordà, com a personal directiu de l'Ajuntament amb 
contracte laboral especial d'alta direcció. 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." 

Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
s’alegren que, finalment, després d’un any i 10 mesos amb un 
Museu de l’Empordà sense direcció s’obri aquesta 
convocatòria; que desitgen que no quedi deserta i que hi hagi 
propostes amb projectes interessants; que també vol dir que 
han estat reivindicant i reclamant aquesta necessitat de 
resoldre una situació que no s’hauria d’haver donat mai com  
és deixar aquest museu sense direcció a finals del 2014; que 
en el pressupost d'enguany ja es va posar aquesta partida 
pressupostària; que desitgen que aquesta voluntat d’anar 
millorant tota la política cultural de la ciutat quedi 
reflectida en les voluntats futures i en el proper 
pressupost; que la Candidatura d'Unitat Popular reclamaven 
per cultura una direcció per al Museu de l'Empordà, però 
també un augment de la dotació pressupostària per a la 
partida de cultura; que desitgen que aquesta voluntat d’anar 
millorant les polítiques culturals de la ciutat quedi 
reflectida; que, en aquest cas, estan satisfets i que hi 
donaran suport. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Martínez Puig que diu que només vol dir que el desig de la 
senyora Sànchez és compartit; que esperen que aquestes bases 
serveixin per rellançar el Museu i que hi està totalment 
d’acord. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que la diferència és que ella està a l’oposició i el 
senyor Martínez està al govern i que, per tant, ella ho pot 
desitjar, però que el senyor Martínez ho pot fer efectiu. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que vol afegir que aquestes bases seran per rellançar el 
Museu perquè justament és la selecció d’un director que ha 
d’incorporar un projecte; que no és la selecció d’una persona 
i prou, sinó que aquesta selecció es farà en base a la 
presentació d’un projecte i en base a la proposta que, per 
part de qui formi part d’aquest tribunal, entenen que ha de 
reflectir el que ha de ser el futur Museu de l’Empordà a 
partir de l’any 2017 a la ciutat de Figueres; que a partir 
d’aquí la realitat d’aquest projecte i la seva plasmació 
efectiva, en forma de reforma de l’equipament, però sobretot 
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de contingut, ha de tenir el seu reflex en les previsions 
pressupostàries sempre dins de la deguda conciliació amb la 
resta de les necessitats de al ciutat que saben que hi són i 
que són moltes en tots els àmbits com poden ser educatius, 
d’atenció a les persones, urbanístics, comercials i de tot 
tipus; que, per tant, serà necessari conciliar la necessitat 
de dotar d’un bon projecte el Museu de l’Empordà i rellançar-
lo i posar-lo en el lloc que es mereix en els equipaments 
culturals de Catalunya, però que a la vegada també tenen la 
voluntat ferma de seguir cobrint els dèficits d’aquells 
àmbits que té la ciutat i que tot això s’haurà de veure 
conciliat en els pressupostos del 2017, 2018 i 2019 que és 
fins quan aquest govern es pot comprometre. 

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

 
----24. Patrimoni municipal: Es rectifica l'error material 
del Ple Municipal de 6 de juliol de 2016 en l'únic sentit que 
on diu “Societat Montessori Palau, SA” ha de dir “Complex 
Cultural Esportiu Montessori-Palau, SA”. El senyor Masquef 
Creus procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"Vist que el Ple Municipal de data 4 d’agost de 2016 va 
aprovar una rectificació d’error material respecte la 
denominació social de l’empresa a favor de la qual Montessori 
Empordà, S.L. quedava autoritzada a fer un arrendament de 
gestió en virtut d’acord del Ple Municipal de 6 de juliol de 
2016. Vista la instància presentada mitjançant instància amb 
registre d’entrada 18177, de data 7 de setembre de 2016, en 
que la societat Montessori Empordà, S.L., manifesta que 
d’acord amb la documentació en el seu moment presentada la 
denominació social correcta de la societat a favor de la qual 
s’autoritza Montessori Empordà SL a arrendar la gestió del 
centre és “Complex Cultural Esportiu Montessori-Palau, S.A”. 
Vist que efectivament aquesta és la denominació que consta a 
l’escriptura de constitució de la societat de data 26 de juny 
de 1996 i que ja constava a l’expedient; vist l’article 105 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, la Comissió Informativa General proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Figueres l’adopció dels següents acords: 
1er.- Deixar sense efecte l’acord de rectificació d’error 
material aprovat pel Ple Municipal de data 4 d’agost de 2016. 
2on.- Rectificar l’error material del Ple Municipal de data 6 
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de juliol de 2016 en l’únic sentit que a l’acord 2, on diu 
“Societat Montessori Palau, SA” ha de dir “Complex Cultural 
Esportiu Montessori-Palau, SA”. 3er.- Autoritzar a l’Alcaldia 
Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors." 

A continuació, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en 
votar-hi a favor els quinze membres de l’Ajuntament següents: 
Felip Torres, Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, 
Masquef Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, 
Barrenechea Montero, Galimany Granés, Olmedo Delestal, 
Borrego Torres, Amelló Montiu, Pérez Márquez i Vergés Moreno; 
i en contra, els sis membres de l'Ajuntament següents: Lladó 
Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol 
Subirós i García Quesada. 

 
----25. Protocol: Es proposa al Departament de Salut de la  
Generalitat de Catalunya que atorgui el nom de Josep 
Masdevall Terrades (Figueres, 1740 – Trujillo, 1801) al 
centre d’atenció primària (CAP) que s’està edificant al 
carrer Nou número 199. La Presidència procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 

"Vista la instància presentada per Joan Masdevall Costa  
(Registre d’entrada número 13878 de 30 de juny de 2016) en 
que proposa que es posi el nom de Josep Masdevall Terrades 
(metge reial del S. XVIII) al nou Centre d’Atenció Primària 
(CAP) de Figueres; Vist que en data de 15 de setembre ha 
aportat (Registre d’Entrada número 18636) un total de 588  
signatures de persones que donen suport a aquesta iniciativa; 
Vist que la Comissió del Nomenclàtor, en la sessió de 20 de 
setembre de 2016, va informar favorablement d’aquesta 
proposta, atenent la biografia de Josep Masdevall Terrades, 
il�lustre metge nascut a Figueres el 1740, inventor d’un 
preparat d’opi per combatre les febres i nomenat inspector 
d’epidèmies del Principat de Catalunya i metge de cambra del 
rei Carles III, tal com es desprèn de la documentació que 
s’adjunta a l’expedient; Vist el Real Decreto 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals (articles  189, 190 i 191), per tot plegat,  la 
Comissió Informativa General proposa al Ple de l'Ajuntament 
que s'adoptin els acords següents: Primer.- Proposar al 
Departament de Salut de la  Generalitat de Catalunya que 
atorgui el nom de Josep Masdevall Terrades (Figueres, 1740 – 
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Trujillo, 1801) al centre d’atenció primària (CAP) que s’està 
edificant al carrer Nou número 199 de Figueres. Segon.- 
Autoritzar l'Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes 
i gestions com calgui per a l'execució de l’acord anterior." 
Prossegueix amb l’ús de la paraula la Presidència que diu que 
en aquest punt es recull una altra de les voluntats plasmades 
a la Comissió del Nomenclàtor i que és fruit d’una petició de 
llarg recorregut del senyor Josep Masdevall Costa; que 
aquesta és una altra de les iniciatives promogudes per 
ciutadans de Figueres, per un ciutadà en concret i amb el 
suport de 588 signatures; que va tenir el vistiplau de la 
Comissió del Nomenclàtor; que des del govern els agradaria 
que el Ple aprovés la proposta i que el Departament de Salut 
el nomenés, ja que serà un equipament de titularitat de la 
Generalitat i que correspon l’elecció del nom al Departament 
de Salut, ja que és el titular d'aquesta Centre d'Atenció 
Primària. 

Seguidament, intervé el senyor García Quesada que diu 
que el seu grup votarà que no; que la seva proposta per al 
nou Centre d'Atenció Primària de Figueres pensen que hauria 
de ser el de la senyora Glòria Compte; que ja ho va expressar 
el seu representant a la Comissió del Nomenclàtor; que el no 
del seu partit no és un no adreçat a la figura del senyor 
Josep Masdevall que té tot el seu reconeixement i al qual 
creuen que la ciutat li ha de retre un just homenatge; que no 
pretenen que sigui una competició de candidatures a veure qui 
presenta un nom més adient, sinó que el que ells pretenen és 
la precarietat i la visibilitat de personatges femenins a la 
ciutat de Figueres perquè si volguessin posar o rescatar un 
nom d’una metgessa del segle XVIII de la categoria del senyor 
Masdevall no podrien ja que la primera que va poder estudiar 
medicina en aquest país ho va fer l’any 1872; que si no 
posessin el nom de Josep Masdevall no seria un desmèrit; que 
els seus familiars es podrien sentir legítimament dolguts, 
però que el que volen posar de manifest és de l'oblit de 
milers i milers de dones al llarg de la història que han 
estat sistemàticament ignorades i silenciades; que proposen 
el nom de la senyora Glòria Compte no només perquè és una 
dona, sinó perquè és una dona de memòria viva que ha fet 
moltíssimes coses per a aquesta ciutat i fora d’aquesta 
ciutat; que posant el nom de Glòria Compte al Centre 
d'Atenció Primària reviuen una mil�lèsima part d’homenatges a 
totes aquelles dones silenciades perquè quan els seus fills i 
veïns passegen per aquesta ciutat no se n’adonen que la 



 64 

història l’han escrit els homes i que les dones han estat 
injustament silenciades; que els agradaria que s'aprofités 
aquesta oportunitat per retre homenatge a la senyora Glòria 
Compte i a totes aquelles dones que no surten ni als edificis 
públics ni als carrers; que és cert que la senyora Glòria 
Compte té un carrer a la ciutat de Figueres com el senyor 
Ernest Lluch que té el nom d'un Centre d'Atenció Primària i 
d'un carrer; que proposaria que es canviés el nom del carrer 
Glòria Compte pel Centre d'Atenció Primària i que es posés el 
nom del senyor Josep Masdevall al carrer de la senyora Glòria 
Compte; que entenen que aquesta és una proposta que no 
arribaria pas a ningú perquè no retrien homenatge ni a uns ni 
a uns altres; que s'ha dit que el nom de Glòria Compte podrà 
anar al nou local dels serveis socials de la ciutat; que no 
és el nom que consideren més adequat; que sempre que sigui 
retre un homenatge no els acaba de semblar del tot malament 
encara que creguin que com a pediatra el lloc adequat seria 
segur el del Centre d'Atenció Primària i que voldrien retre 
un homenatge a una dona que encara està molt present en els 
ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que els han fet coneixedors de la seva disconformitat 
quant a la nomenclatura d’aquest nou Centre d'Atenció 
Primària pels motius que ha exposat el senyor García; que és 
evident que entén que no és res en contra de la figura del 
senyor Masdevall, sinó en la reivindicació que una dona pugui 
tenir el nom en un equipament de la ciutat vinculat a l’àmbit 
sanitari concordant amb la professió de la senyora Glòria 
Compte; que aquesta postura és totalment comprensiva i que 
així la va posar de manifest el representant de la 
Candidatura d'Unitat Popular a la Comissió del Nomenclàtor, 
però que aquesta proposta va ser desestimada per la major 
trajectòria que té la defensa de la candidatura del nom Josep 
Masdevall per al Centre d'Atenció Primària de la ciutat de 
Figueres que serà una realitat l'any 2017 tant pel suport 
popular que té, ja que hi ha 588 signatures, com per la 
darrera trajectòria que ja té la candidatura quan el 2006 ja 
es va dir que aquest nom seria el del Centre d'Atenció 
Primària que se suposava que s’havia de construir en aquell 
moment, però que la situació econòmica de la hisenda catalana 
fa que estiguin a 2016 i que no sigui una realitat fins el 
2017; que entenen que el nom de Josep Masdevall és ben 
merescut per tot el currículum que s’ha exposat; que el 
senyor Josep Masdevall ja té un carrer ala ciutat que està 
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situat al Barri del Poble Nou; que és el carrer que baixa de 
Ramon Llull cap al carrer Empordà i que, per tant, no cal 
canviar-ne cap per posar-li un nom al Glòria Compte que està 
ben nomenat; que la senyora Glòria Compte té de fa pocs anys 
un carrer al costat de l'Hospital de Figueres; que va ser un 
carrer de nova obertura, de nova organització; que no es perd 
cap oportunitat que un equipament de la ciutat porti el nom 
merescut de Glòria Compte; que el nou centre d'atenció social 
que serà una realitat l’any que ve, al carrer Sant Pau, 39, 
es va acordar en Comissió de Nomenclàtor que portaria el nom 
de Glòria Compte; que serà un centre d’atenció social que 
comprendrà les noves dependències d’atenció social de 
l’Ajuntament de Figueres com el centre de distribució 
d’aliments, així com qualsevol altre ús vinculat a l’atenció 
social a la ciutat; que, per tant, entenen que tindran un bon 
equipament anomenat Glòria Compte; que no perdran 
l’oportunitat que un equipament de la ciutat reculli aquesta 
merescuda nomenclatura i el reconeixement a una dona que va 
fer molt per la sanitat i pel camp social; que, per tant, 
arribarà el seu moment i que, en aquest cas, creuen 
convenient mantenir el nom de Josep Masdevall. 

Seguidament, intervé el senyor Pérez Márquez que diu que 
només pel fet de portar-ho aquí a debat és menysprear la 
comissió del Nomenclàtor, independentment que sigui un o 
altre, ja que són coses que es discuteixen allà on no només 
hi ha els grups polítics, sinó que també hi ha la societat 
civil de Figueres; que li sembla que si allà s’arriba en un 
acord no s’ha de portar al Ple; que si el fet que la persona 
que tenen allà no defensa prou bé el seus interessos que la 
facin dimitir o la canviïn i que no se li acudeix una altra 
cosa, però que li sembla que portar-ho aquí és intentar 
arreglar alguna cosa que no s’ha pogut arreglar allà. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
García Quesada que diu que el senyor Jordi Roig els 
representa perfectíssimament; que explica molt bé els seus 
arguments i que té tota la seva confiança. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu ara tindran temps de presentar totes les 
senyores o totes les dones que vulguin; que sempre estan amb 
les dones; que poden presentar totes les candidatures que els 
sembli i que el dia que es faci la Comissió es valorarà; que 
també cal dir que la Candidatura d'Unitat Popular va 
presentar la candidatura de la senyora Glòria Compte quan ja 
havia passat el termini; que no va passar res perquè es va 
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acceptar, però que s'havia tancat abans del 17 i la 
Candidatura d'Unitat Popular no havia presentat ningú; que és 
una opinió seva, però que li sembla que es van recordar de 
cop quan el senyor Miquel Planas va enviar tot el que és la 
Comissió del Nomenclàtor i les candidatures perquè llavors ho 
van presentar, però que segons l'opinió del grup popular ho 
van fer fora de termini i que ara s'ha d'estar tota l'estona 
escoltant dones, dones i dones; que podria començar a enviar 
cada dia propostes; que arriba un moment que és absurd parlar 
d'homes i dones; que ella ho entén així; que quan es proposa 
una persona que s'ho mereix tant li fa que sigui home o dona 
i que aquesta és la seva manera de veure-ho. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades,  
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
divuit 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, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu, Pérez 
Márquez i Vergés Moreno; i en contra, els tres membres de 
l'Ajuntament següents: Sànchez Dipp, Armengol Subirós i 
García Quesada. 

 
----26. Serveis municipals: S'aprova el document denominat 
“2016-2020. Pla director d’adequació i manteniment dels recs 
del terme municipal de Figueres”. El senyor Felip Gayolà 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"Figueres de Serveis, SA (Fisersa) fou constituïda el 4 
de març de 1986 per l’Ajuntament de Figueres per un període 
de temps indefinit. Segons Article 2n f del seus estatuts 
l'objecte social el constitueixen les activitats següents: f. 
Respecte de l’Ajuntament de Figueres la prestació dels 
serveis públics de proveïment d'aigües, clavegueram, 
sanejament, i depuració d'aigües, realitzant totes aquelles 
activitats que vagin encaminades a la millor gestió i 
administració del cicle l'aigua, fins i tot la realització de 
tot tipus d'obres d'ampliació i millora dels serveis, 
emmagatzematge i distribució de materials, assessorament 
tècnic, redacció d'estudis i projectes, anàlisis químiques, 
així com tota la classe d'activitats industrials i operacions 
mercantils necessàries per al desenvolupament d'aquests 
serveis. la societat es considera com a mitjà propi i servei 
tècnic de l’Ajuntament de Figueres als efectes previstos en 
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els articles 4.1.n) 24.6. de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. L'Àrea de Serveis 
Urbans sol�licita a Figueres de Serveis S.A. (FISERSA) que 
aporti una proposta plurianual per el manteniment i 
conservació  de la xarxa de recs urbans de la ciutat, a fi de 
poder preveure una despesa anual i alhora poder garantir el 
correcte drenatge de les aigües en episodis importants de 
pluja. En data 7 de juny  de 2016 i RGE 12457, Figueres de 
Serveis S.A., aporta el document denominat “2016-2020. Pla 
director d’adequació i manteniment dels recs del terme 
municipal de Figueres”. Aquest document posa de relleu la 
importància del manteniment dels recs i partint de l’anàlisi 
de l’estat actual dels recs que puguin afectar el drenatge 
urbà, avalua quines són les actuacions a realitzar en un 
període de dos anys i les pautes pel posterior manteniment 
per als anys següents, i  vol aportar una planificació dels 
treballs a realitzar a la xarxa de recs que formen part del 
drenatge urbà. Per definir aquesta planificació s'ha 
analitzat l’estat actual dels recs, les possibles afectacions 
de cada tram, l’anàlisi dels episodis de pluges dels últims 
anys i l’experiència de les últimes actuacions dutes a terme, 
la seva execució i resultats. En el document presentat 
diferencien dos tipus d'actuacions; a) Neteja i eliminació de 
residus i vegetació que entorpeixin la normal circulació 
general amb regularització de seccions. Això significa 
ampliar seccions en els trams de menys capacitat que els seus 
contigus o què se sàpiguen insuficients per experiència i la 
seva ampliació sigui econòmicament viable. b) El manteniment 
en els recs a on s' actuat anteriorment, consistent 
principalment amb una desbrocada en el fons del rec i la 
retirada de restes de dipòsits. Per tant, no es preveuen 
grans ampliacions, ni canvis de passos sota vies de 
comunicació ni desviaments ni millores condicionades per 
noves necessitats. En general es tracta de mantenir l’estat 
original o millorar–lo en algun tram. Tampoc es preveu actuar 
sobre els recs que no afectin el drenatge urbà, en una 
primera instància. El primer tipus d'actuació s'executarà en 
el període 2016-2017, i per la resta dels període (2018-2025) 
es portarà  a terme el segon tipus d'actuació. Per la 
redacció d’aquest document s’ha tingut en compte prioritzar 
la minoració de les afectacions a les zones vulnerables. 
Actualment les zones que més pateixen el risc d’inundació 
són: -  Marca de l’Ham, part del Polígon Industrial i 
principalment zona de Les Moragues.  - Zona del cementiri de 
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Vilatenim- Zona esportiva de Vilatenim. - Zona de la Pujada 
del Castell. - Altres zones com N-II , camí de Les Forques, 
zona esportiva de La Salle, Calçada de Tapis. El document 
detalla les actuacions a porta a terme en els recs de les 
zones anomenades anteriorment, proposen un calendari 
d'actuacions en els anys 2016 i 2017,  quantifica la longitud 
del tram a actuar i procedeix a valorar amb  preus unitaris i 
amidaments, les actuacions a portar en aquest període. Les 
actuacions d’aquest Pla director se estimen en una despesa de  
de DOS-CENTS QUARANTA MIL EUROS (240.000,00€) en aquest 4 
anys, amb una proposta d’actuacions anuals per als anys 2016 
a 2020, per un import anual per als anys 2016, 2017 i 2018 de 
60.000 € cadascun. I de 30.000 € anuals per l’any 2019 i 
30.000 € més per a l’any 2020. Pel període 2018-2020, proposa 
un calendari, avaluant genèricament les actuacions a portar a 
terme, sense descriure l'emplaçament exacte de la mateixa. 
Les actuacions d’aquest Pla director  i el finançament 
municipal en càrrec a les partides dels Fons de reposició de 
manteniment de Recs, segons pressupostos de l'Ajuntament de 
Figueres que s’hi preveu s’adopten sense perjudici de les 
competències en matèria de planificació,  coordinació i 
execució, i llur finançament, que puguin correspondre a 
l’Agència Catalana de l’Aigua. Vist l’informe favorable dels 
serveis tècnics municipals. Vist l’informe jurídic favorable, 
sempre tenint en compte les advertències fetes. La Comissió 
informativa general proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció 
dels acords següents: 1r.- Aprovar el document denominat 
“2016-2020. Pla director d’adequació i manteniment dels recs 
del terme municipal de Figueres” com a avantprojecte i als 
efectes de preveure al pressupost municipal el pla 
d’actuacions per a l’adequació i el manteniment dels recs del 
terme municipal de Figueres. 2n.- Les actuacions d’aquest Pla 
director i el finançament municipal que s’hi preveu s’adopten 
sense perjudici de les competències en matèria de 
planificació,  coordinació i execució, i llur finançament, 
que puguin correspondre a l’Agència Catalana de l’Aigua. 3r.-  
Els projectes o memòries valorades que es desenvolupin, en 
cada cas, per a la execució de les actuacions previstes en 
aquest pla director, seran objecte dels expedients 
corresponents en la tramitació dels quals, si s’escau, es 
sol�licitarà l’informe corresponent a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, quan correspongui, essent l’empresa pública Figueres 
de Serveis, SA, competent per a l’aprovació dels esmentats 
projectes (en els termes de l’article 39 del Decret 179/1995, 
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de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens  locals, sempre que no 
comportin l’expropiació forçosa). I, d’acord amb el què 
preveuen els estatuts d’aquesta empresa pública, és mitjà 
propi municipal als efectes dels encàrrecs de gestió que, si 
s’escau, corresponguin per a les actuacions incloses en 
aquest Pla director. 4t.- Donar trasllat d’un exemplar 
d’aquest Pla director a l’Agència Catalana de l’Aigua per al 
seu coneixement i efectes oportuns per a la deguda 
coordinació de les actuacions i si s’escau, pel seu 
cofinançament. 5è.- Publicar al web municipal el document 
denominat “2016-2020. Pla director d’adequació i manteniment 
dels recs del terme municipal de Figueres” per a la seva 
consulta i general coneixement. 6è.- Facultar l’alcaldia 
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin  per a l’execució d’aquests acords." 

Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu 
que, com ja va indicar en la Comissió Informativa, 
s’abstindrà perquè té uns certs dubtes, no respecte el 
projecte que creu que és necessari, sinó respecte de la forma 
d’actuar en un espai que les competències són de l’Agència 
Catalana de l’Aigua almenys ho entén així en aquells espais o 
rieres que no estan en sòl urbà o estan en sòl no 
urbanitzable com seria el cas del tram del Rec del Mal Pas i 
el rec del Cementiri de Vilatenim que van des del Cinturó de 
Ronda fins a la riera Galligans i que com que no ho té clar 
mantindrà l’abstenció. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que Ciutadans se abstendrá; que creen que las 
actuaciones son totalmente necesarias para evitar la 
inundación de zonas vulnerables; que no están demasiado 
contentos con las actuaciones de la Agència Catalana de 
l'Aigua con esta ciudad; que su abstención también va en ese 
sentido a parte de lo expuesto por el seños Vergés; que no 
tienen demasiada confianza en aquellas cosas que entran en 
competencia y que terminen realizando las acciones que 
debería realizar la Agència Catalana de l'Aigua y que por lo 
tanto se abstendrán, pero que están totalmente de acuerdo que 
en la zona que les corresponde, que es zona urbana, se deben 
realizar. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que entén 
que és competència de l’Agència Catalana de l'Aigua, però que 
entenen que han de fer el manteniment d’aquests recs i que 
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més se n’haurien de poder fer, però que, en tot cas, s'ha 
d'aprovar aquest pla de manteniment de recs. 

A continuació, després de les intervencions esmentades,  
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
divuit 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, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García Quesada, Olmedo 
Delestal i Borrego Torres; i abstenir-se, els tres membres de 
l'Ajuntament següents: Amelló Montiu, Pérez Márquez i Vergés 
Moreno. 

 
----27. Aportacions i subvencions: S'aproven les bases 
reguladores de l’atorgament de les  Beques Agita a la creació 
i ajuts a producció, exhibició i difusió de les arts. El 
senyor Martínez Puig procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Es proposa l’aprovació de les bases reguladores de 
l’atorgament de les Beques Agita a la creació i ajuts a 
producció, exhibició i difusió de les arts. L’objecte de les 
bases que es proposen per aprovar és la regulació de 
l’atorgament de les Beques Agita a la creació i ajuts a la 
producció, exhibició i difusió de les arts mitjançant les 
quals es pretén fomentar la creativitat facilitant 
l’aparició, el desenvolupament i la consolidació de projectes 
artístics contemporanis a la ciutat de Figueres. Les Beques 
Agita van dirigides a artistes i creadors dels àmbits plàstic 
i visual, escènic, literari, audiovisual, musical i, en 
general, a totes aquelles persones i col�lectius amb un 
projecte creatiu, amb especial interès pels que mostrin 
vocació de professionalització i voluntat de projecció 
exterior (itinerància d'exposicions, divulgació, edició i 
gires d’espectacles). Són assumibles els projectes de 
producció, exhibició i difusió de la creació artística; les 
gires d’espectacles de teatre, dansa, música o circ; edicions 
artístiques en qualsevol format: publicacions, audiovisuals, 
multimèdia, etc., així com projectes artístics 
pluridisciplinaris. Es prioritzaran els projectes vinculats 
als creadors emergents. Només s’acceptarà un únic projecte 
per participant. No podran ser beneficiaris d'aquesta 
convocatòria aquells artistes o col�lectius que hagin estat 
becats en les tres darreres edicions de les Beques Agita. La 
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dotació màxima per a cada projecte és de 10.000 euros, en 
funció de l'interès i el pressupost presentat. La inversió 
total anual de les Beques Agita és la que s’estableixi en el 
pressupost general de la corporació i la convocatòria 
corresponent de cada exercici. A l’expedient existeix informe 
del Cap del Servei de Cultura favorable a l’aprovació d’unes 
bases per a l’atorgament d’aquestes beques. Les bases 
específiques s’adeqüen, pel que fa a objecte, contingut i 
elements a allò que disposa la normativa aplicable: Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el 
reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol; el Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i la base 
11.8 de les Bases d’execució del pressupost municipal per a 
l’any 2016. L’òrgan competent per a l’aprovació de bases per 
a la concessió de subvencions és el Ple. En base als 
antecedents exposats; la Comissió Informativa General proposa  
al Ple de l'Ajuntament  l'adopció dels acords següents: 1r. 
Aprovar les bases reguladores de l’atorgament de les  Beques 
Agita a la creació i ajuts a producció, exhibició i difusió 
de les arts, que s’adjunten a l’expedient. 2n. Sotmetre les 
bases a informació pública durant un termini de 20 dies 
mitjançant anunci al BOP i al tauler d'anuncis de la 
corporació i, per referència, al DOGC. Paral�lelament, fer 
difusió de les bases a la pàgina web de l'Ajuntament, als 
mitjans de comunicació locals i comarcals i mitjançant altres 
sistemes de difusió adients a la naturalesa de la 
convocatòria. En el supòsit que no es formulin al�legacions 
i/o reclamacions durant el termini d'informació pública, les 
bases quedaran aprovades definitivament. 3r. Facultar a 
l'alcaldessa presidenta la realització de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 
----28. Aportacions i subvencions: S'aproven les bases 
reguladores de l’atorgament de la Beca de recerca ciutat de 
Figueres. El senyor Martínez Puig procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Es proposa l’aprovació de les bases reguladores de 
l’atorgament de la Beca de recerca ciutat de Figueres. 
L’objecte de les bases que es proposen per aprovar és la 
regulació de l’atorgament de la Beca de recerca ciutat de 
Figueres. La beca, de caràcter anual, té com a objectiu el 
foment de la recerca en els camps social i s’atorga al millor 
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projecte d’investigació inèdit en els camps social i 
científic referits a la ciutat de Figueres. Poden optar a la 
Beca de recerca ciutat de Figueres els investigadors que, de 
forma individual o col�lectiva, presentin una proposta de 
recerca d’acord les bases.  La beca està dotada amb 7.500 
euros, import que es farà efectiu en tres pagaments. El 
primer, de dos mil cinc-cents (2.500) euros, en el moment de 
la concessió de la beca. El segon, de dos mil cinc-cents 
(2.500) euros, al cap d’un any, sempre que els responsables 
designats per fer el seguiment del projecte guanyador de la 
beca donin el seu vistiplau a l’estat de la investigació. El 
tercer i últim pagament, de dos mil cinc-cents (2.500) euros, 
es farà efectiu una vegada finalitzat el treball i després 
que els responsables del seguiment en dictaminin la seva 
qualitat. A l’expedient existeix informe del Cap del Servei 
de Cultura favorable a l’aprovació d’unes bases per a 
l’atorgament d’aquestes beques. Les bases específiques 
s’adeqüen, pel que fa a objecte, contingut i elements a allò 
que disposa la normativa aplicable: Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i el reglament que la 
desenvolupa, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol; el Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, i la base 11.8 de les Bases 
d’execució del pressupost municipal per a l’any 2016. L’òrgan 
competent per a l’aprovació de bases per a la concessió de 
subvencions és el Ple. En base als antecedents exposats; la 
Comissió Informativa General proposa  al Ple de l'Ajuntament  
l'adopció dels acords següents: 1r. Aprovar les bases 
reguladores de l’atorgament de la Beca de recerca ciutat de 
Figueres, que s’adjunten a l’expedient. 2n. Sotmetre les 
bases a informació pública durant un termini de 20 dies 
mitjançant anunci al BOP i al tauler d'anuncis de la 
corporació i, per referència, al DOGC. Paral�lelament, fer 
difusió de les bases a la pàgina web de l'Ajuntament, als 
mitjans de comunicació locals i comarcals i mitjançant altres 
sistemes de difusió adients a la naturalesa de la 
convocatòria. En el supòsit que no es formulin al�legacions 
i/o reclamacions durant el termini d'informació pública, les 
bases quedaran aprovades definitivament. 3r. Facultar a 
l'alcaldessa presidenta la realització de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
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----29. Aportacions i subvencions: S'aproven les bases 
reguladores de l’atorgament del Premi d’experiències 
educatives Josep Pallach. La senyora Galimany Granés 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"Es proposa l’aprovació de les bases reguladores de 
l’atorgament del Premi d’experiències educatives Josep 
Pallach. L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió 
d’un premi de 5.000 euros per reconèixer i potenciar 
experiències educatives innovadores pedagògica i 
metodològicament, originals en els plantejaments, fàcilment 
aplicables en altres centres i col�lectius, la implicació 
global del centre, la transversalitat dels plantejaments, el 
treball en xarxa en l’àmbit comunitari, la continuïtat 
temporal de l’experiència en cursos successius, a més del 
treball d’elaboració i de bona presentació per part dels/les 
autors/res. El premi de 5.000 euros es repartirà de la 
següent manera: - 4.000 per a l’autor/a/s/res  - 1.000 per al 
centre on va desenvolupar l’experiència. Aquest premi 
s’adreça a aquelles persones que hagin portat a terme alguna 
experiència en el camp educatiu, sigui quin sigui l’àmbit: 
escolar, extraescolar, laboral, de lleure i sigui quin sigui 
el nivell: infantil, primària , secundària, universitari, 
adults, entre altres. La presentació ha de ser clara i 
explícita, de fàcil aplicació per part d’altres persones, en 
altres indrets, amb les adaptacions corresponents. Els 
treballs no poden contenir cap referència explícita ni als 
autors ni als centres ni a la població on s’ha realitzat 
l’experiència. Han de ser, per tant, absolutament anònims. A 
l’expedient existeix informe de la Cap del Servei d’Educació 
favorable a l’aprovació d’unes bases per a l’atorgament 
d’aquest premi. Les bases específiques s’adeqüen, pel que fa 
a objecte, contingut i elements a allò que disposa la 
normativa aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i el reglament que la desenvolupa, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; el Capítol I del 
Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis de les 
entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
i la base 11.8 de les Bases d’execució del pressupost 
municipal per a l’any 2016. L’òrgan competent per a 
l’aprovació de bases per a la concessió de subvencions és el 
Ple. En base als antecedents exposats; la Comissió 
Informativa General proposa  al Ple de l'Ajuntament  
l'adopció dels acords següents: 1r. Aprovar les bases 
reguladores de l’atorgament del Premi d’experiències 
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educatives Josep Pallach, que s’adjunten a l’expedient. 2n. 
Sotmetre les bases a informació pública durant un termini de 
20 dies mitjançant anunci al BOP i al tauler d'anuncis de la 
corporació i, per referència, al DOGC. Paral�lelament, fer 
difusió de les bases a la pàgina web de l'Ajuntament, als 
mitjans de comunicació locals i comarcals i mitjançant altres 
sistemes de difusió adients a la naturalesa de la 
convocatòria. En el supòsit que no es formulin al�legacions 
i/o reclamacions durant el termini d'informació pública, les 
bases quedaran aprovades definitivament. 3r. Facultar a 
l'alcaldessa presidenta la realització de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
Prossegueix amb la paraula la senyora Galimany Granés que diu 
que ja fa 11 anys que l’Ajuntament de Figueres va recuperar i 
reinventar l’antic Premi d’experiències pedagògiques Alt 
Empordà que es va instaurar l’any 1932 i que tenia com a 
objecte d’estudi la població de l’Alt Empordà des de 
qualsevol perspectiva o sector; que estava acotat al sector 
dels docents dels centres públics o privats; que al cap d’uns 
anys el Premi ha canviat la seva modalitat; que el que 
voldria comentar és que pensen que Josep Pallach va compartir 
i integrar les dimensions i personalitats política i pedagoga 
i que de ben segur que si visqués seria un clar defensor de 
les teories que defensen la importància de l’educació com a 
clau per al futur de les societats i de l’educació en el 
sentit més ampli; que actualment el Premi d’Experiències 
Pedagògiques ha passat a nomenar-se Premi d’Experiències 
Educatives Josep Pallach; que s’accepten treballs provinents 
dels centres docents on s’imparteix l’educació infantil, 
primària, secundària obligatòria i no obligatòria i que també 
s’admeten experiències d’altres centres com escoles d’adults, 
centres de formació ocupacional i centres cívics. 

Seguidament, intervé la senyora Perpinyà Fortunet que 
diu que hi votaran a favor; que, a més a més, ratifica el que 
va demana a la Comissió Informativa i que dirà al Consell 
Municipal d’Educació com és que això es faci saber als 
centres no només amb una carta, sinó que es treballi més 
sobretot als centres de Figueres; que és cert que en aquesta 
premis s'hi pot presentar gent de tot el territori i que això 
és molt bo, però que també estaria bé que per proximitat la 
gent es donés compte que aquesta és una oportunitat de donar-
se a conèixer i que les bones pràctiques ben properes millor 
que millor. 
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A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Galimany Granés que diu que està segura que des de l’àrea 
d’educació se’n farà tota la difusió possible igual que des 
de l’àrea de comunicació de l’Ajuntament; que el proper 
Consell Escolar Municipal de dilluns que ve ja tenia previst 
fer la difusió perquè és el moment en el qual els directors 
de centre i, tan de bo els inspectors, hi són i que, per 
tant, se’n pot fer difusió. 

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

----30. Aportacions i subvencions: Es sol�licita  a 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut)  prendre part a la convocatòria del 
programa “Programes de suport econòmic per a la realització 
d’activitats de promoció de la salut”. El senyor Barrenechea 
Montero procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"Es proposa la sol�licitud a l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per 
concórrer a la convocatòria de subvencions del programa de 
suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció 
de la salut (programa PM07). Per acord del Consell rector de 
2 d’agost de 2016 l’Organisme autònom de salut de la 
Diputació de Girona, Dipsalut, ha aprovat les bases 
reguladores i la convocatòria relatives al programa anomenat 
“Programes de suport econòmic per a la realització 
d’activitats de promoció de la salut”. Es poden presentar 
projectes de diferent tipologia. No obstant això, Dipsalut té 
com a prioritat el foment de projectes següents: - De 
promoció de la salut per les persones, grups o col�lectius 
que es trobin en situació de necessitat, vulnerabilitat o 
exclusió. social en base a les condicions de vida que 
impacten sobre la seva salut: ingressos, educació, posició 
social, condicions laborals, accés als serveis, entre altres. 
- De promoció de la salut en l’àmbit de l’esport no 
competitiu, especialment per les persones, grups o 
col�lectius que es trobin en situació de necessitat, 
vulnerabilitat o exclusió social. Entenent la pràctica 
esportiva com a eina educativa i socialitzadora. 
Excepcionalment l’esport competitiu si afavoreix la inclusió 
de col�lectius en situació de vulnerabilitat social. - De 
promoció de la salut en l’àmbit del temps lliure i del 
lleure, especialment per les persones, grups o col�lectius 
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que es trobin en situació de necessitat, vulnerabilitat o 
exclusió social. A l’expedient existeix informe del 
Coordinador del Servei d’Esports  en que exposa que des del 
servei d’esports municipal es realitzen programes esportius 
per promocionar la salut a nens i nenes en edat escolar, a 
joves de secundària i a gent gran i  es considera oportú 
concórrer a la convocatòria del programa PM07 de Dipsalut. En 
base als antecedents exposats; la Comissió Informativa 
General proposa  al Ple de l'Ajuntament  l'adopció dels 
acords següents: 1r. Sol�licitar  a l’Organisme Autònom de 
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)  prendre 
part a la convocatòria del programa Programa Pm07 “Programes 
de suport econòmic per a la realització d’activitats de 
promoció de la salut”. 2n. Facultar a l'alcaldessa presidenta 
la realització de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors." Prossegueix amb l’ús de la 
paraula el senyor Barrenechea Montero que diu que hace dos 
años les concedieron 7.000 euros y que el año pasado fueron 
6.480 euros. 

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

 
----31. Ordenances municipals: S'aproven provisionalment 
l’expedient de modificació de les Ordenances fiscals per 
l’exercici 2017 reguladores dels impostos, les taxes i les 
contribucions especials. El senyor Masquef Creus procedeix a 
la lectura del dictamen següent: 

"En compliment dels articles 15 i següents del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el  
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  i a 
la fi de regular els tributs municipals a regir a partir del 
dia 01/01/2017, inclòs, procedeix establir, aprovar i 
modificar les  Ordenances Fiscals del municipi de Figueres  
per l’exercici 2017, per l’anterior, la Comissió Informativa 
General proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels acords 
següents: 1r.-Establir provisionalment la taxa per 
utilització Teatre del Bon Pastor (Teatres i sales adjacents) 
i aprovar la seva regulació l’annex 1.9 apartat 9 de 
l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de les taxes per 
utilització  privativa o aprofitament especial del domini 
públic i prestació de serveis o de realització d’activitats 
administratives de competència local, segons consta al text 
adjunt al present dictamen, a regir a partir del dia 
01/01/2017, inclòs. 2n.-Aprovar provisionalment l’expedient 
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de modificació de les Ordenances fiscals per l’exercici 2017, 
reguladores dels impostos, les taxes i les contribucions 
especials, segons consta al text adjunt al present dictamen, 
a regir a partir del dia 01/01/2017, inclòs. 3r.-Exposar al 
públic l’expedient mitjançant edictes al tauler d’anuncis de 
la corporació durant el termini de 30 dies hàbils comptats a 
partir de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la 
Província, a fi que els interessats puguin examinar-lo i 
presentar les reclamacions adients. Transcorregut el període 
indicat sense haver-se formulat cap reclamació, els acords 
adoptats restaran aprovats definitivament, sense necessitat 
de nou acord plenari. 4rt.-Autoritzar l'Alcaldessa-Presidenta 
perquè faci 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 en aquest tràmit 
d’aprovació inicial no hi ha hagut cap increment en relació 
als impostos; que es manté el mateix tipus impositiu amb el 
0,7945 amb impost d'activitats econòmiques, vehicles, impost 
sobre construccions i obres i plusvàlues municipals; que sí 
que s'ha produït alguna variació en relació a les taxes 
perquè consideren que s'havien d'adequar les taxes al cost 
del servei; que s'han establert determinats ajuts bàsicament 
a col�lectius com els desocupats o determinats beneficis 
fiscals per incentivar i dinamitzar el comerç i la creació 
d’ocupació i que treballaran per elaborar unes ordenances 
fiscals més justes que responguin a principis de capacitat 
econòmica, equitat i redistribució de la riquesa. 

Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que 
com ha comentat en Junta de Portaveus farà una esmena de veu 
en quatre apartats de les ordenances fiscals del 2017; que 
vol fer una petita lectura del que són aquests apartats; que 
aquestes són les propostes que ha fet arribar a la Junta de 
Portaveus i que espera que siguin aprovades com a esmena de 
veu.  

A continuació, el senyor Vergés Moreno procedeix a la 
lectura de la intervenció següent: "6. Exempcions i 
bonificacions. Ordenança Fiscal número 8. Ordenança fiscal 
reguladora de les taxes per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic i prestació de 
serveis o de realització d'activitats administratives de 
competència local. Article 6. Exempcions i bonificacions.  2. 
Taxa per la utilització d'instal�lacions esportives.  1.- Per 
la matrícula vàlida per a tots els serveis de la taxa per 
prestació de serveis, utilització d'instal�lacions i 
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realització d'activitats esportives gaudiran d'exempció tots 
els jubilats, titular targeta T65, esportistes federats, 
persones aturades amb més de 6 mesos a l'atur i estudiants 
universitaris o titulars de la targeta T-18 empadronats a 
Figueres que ho acreditin fefaentment. Només podran figurar 
com a abonats jubilats locals els que acreditin ser residents 
a Figueres o titulars de la targeta T-65 i com a abonats 
federats els esportistes de les entitats de Figueres que 
participin en les competicions oficials que organitzen les 
federacions corresponents, i la sol�licitud per a accedir a 
aquest tipus d'abonament l'haurà de tramitar el club o 
l'entitat a la que pertany l'esportista interessat. 9. Taxa 
per a serveis d'intervenció administrativa de les activitats. 
3.- S'estableix una reducció del 50% de la quota als 
autònoms, d'un 75% de la quota en cas d’autònoms que creïn un 
lloc de treball i el mantinguin durant 2 anys, i del 95% de 
la quota en cas d'autònoms que creïn 2 o més llocs de treball 
i els mantinguin durant 2 anys. S'haurà de justificar 
mitjançant l'aportació d'un informe de treballadors en alta 
(ITA), emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
en el termini de 2 mesos des de la concessió de la llicència. 
En cas d'incompliment, l'interessat haurà de satisfer el seu 
import íntegre més els interessos que corresponguin. Aquesta 
reducció s’aplicarà, si s’escau, a la quota resultant 
d’aplicar, en el seu cas, les reduccions previstes als 
apartats 1 i 2 anteriors.  13. Taxa per la incoació 
d’expedient per la utilització anòmala d’un habitatge. 
S’estableix una exempció de la taxa per la incoació 
d’expedient per la utilització anòmala d’un habitatge als 
subjectes passius que acreditin tenir un patrimoni 
immobiliari per valor inferior a 1.000.000 € atenent al valor 
de mercat calculat d’acord amb la forma següent: valor 
cadastral per coeficient de correcció prioritària (segons la 
instrucció de comprovació de valors del Departament 
d’Economia i Finances). Article 8. NORMES DE GESTIÓ. 7. Taxa 
per prestació de serveis, utilització d'instal�lacions i 
realització d'activitats esportives. 3. Pels usuaris del 
servei empadronats al terme municipal de Figueres que siguin 
majors de 65 anys, titulars de la targeta T-65, pensionistes 
per jubilació, pensionistes per invalidesa permanent, 
perceptors d’una pensió no contributiva (PNC), perceptors 
d'una pensió contributiva amb més de 6 mesos de durada, 
disminuïts físics o psíquics que superin el 65 % de 
disminució i els disminuïts que, no superant aquest barem, 



 

 79 

tinguin un grau de disminució no inferior al 33 % i 
reconeguda la mobilitat reduïda, i pels aturats de llarga 
durada s’aplicarà l’import corresponent a la tarifa 
Jubilat/Reduïda Local." 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que Ciutadans se abstendrán; que ojala fuera 
para todos tan fácil porque les recuerda que el año pasado a 
ellos no se les aceptó absolutamente ninguna de las 
propuestas y que este año esperan que se tenga mejor voluntad 
a escuchar sus propuestas; que se abstienen; que dejarán que 
siga su curso y dependiendo de las que acepten tomarán 
decisiones; que quería hacer otro comentario porque supone 
que ahora se presentarán las ordenanzas; que cree que es 
justo y que sería bueno que cuando estén aprobadas mandasen 
información a todas las casas de Figueres porque muchas 
personas terminan presentando recursos o no terminan pidiendo 
bonificaciones que pueden conseguir justamente porque no las 
conocen y que sería muy bueno que aparte de hacer la 
publicidad se enviase un tríptico o un díptico a las casas 
informando de las más importantes para que se puedan 
beneficiar porque si se cogen las ordenanzas fiscales son 
farragosas de leer. 

Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu 
que, en aquest cas, la Candidatura d'Unitat Popular també 
s’hi abstindrà; que presentaran propostes en el període 
d'al�legacions com ja van comunicar al regidor; que ho faran 
en la línia del que ja van presentant durant els darrers anys 
i amb el que ja han comentat en el punt anterior sobre les 
famílies monoparentals i en avançar cap a la progressivitat 
ja sigui en el moment d'aprovar les ordenances o els 
pressupostos i cercar eines per facilitar la vida als  
figuerencs i figuerenques que més malament o més han patit 
aquesta crisi i que, per tant, s’hi abstindran. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que des del Partit Popular també faran una 
abstenció; que també presentaran les seves al�legacions i que 
llavors faran una cosa o una altra. 

Seguidament, intervé la senyora Lladó Saus que diu que a 
Esquerra Republicana els hagués agradat que per part del 
regidor que presenta les ordenances se’ls hagués explicat en 
què consistia aquesta proposta d’aprovació inicial; que hi va 
haver una comissió extraordinària el passat dilluns amb la 
que es va enviar tot el patracol d’ordenances; que és normal 
que els ciutadans no se n’assabentin perquè són complicades 
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d’estudiar, de llegir i d’analitzar; que es va demanar que 
se’ls fessin arribar les modificacions i que li van arribar 
avui a la tarda; que els hagués agradat poder-ho comentar 
perquè Esquerra Republicana va fer una abstenció en 
l'aprovació inicial de les ordenances d'aquest 2016 perquè 
se'ls havia explicat en què consistirien; que suposa que en 
aquell moment en no haver-hi el pacte d’estabilitat 
necessitaven que algun dels grups no fes gaire estridències; 
que en aquest cas faran un vot contrari i que ho faran perquè 
sigui un toc d'atenció al govern, sobretot pel que fa al tema 
de les formes; que no ho fan per les modificacions de les 
ordenances perquè les podrien aprovar perfectament, ja que 
són bones i les consideren adients, però que sí que els  
hagués agradat que se’ls hagués tingut en compte de la 
mateixa manera que s’ha fet, evidentment perquè hi ha un 
pacte d’estabilitat pel mig, amb el regidor de Compromís; que 
segurament entre tots podrien haver fet ja d'inici unes 
ordenances  molt més bones; que no faran les esmenes de veu; 
que tenen 25 al�legacions preparades; que no es posarà ara 
aquí a fer 25 esmenes de veu, però que sí li agradaria 
llegir-ne una, almenys, que desvetllés que tenen ganes de fer 
ciutat, d’ajudar i de col�laborar en tot allò que puguin i 
que es refereix a l'article 9 de la taxa per a llicències 
d’activitats; que proposarien bonificar en un 95% els 
establiments que disposin de certificat de Premi de Qualitat 
de l’Ajuntament o que justifiqui amb un acord municipal que 
l’establiment ha millorat la seva imatge urbana o comercial 
o, per exemple, bonificar en un 75% quan es contracti un 
aturat major de 50 anys, o que es bonifiqui en un 90% per 
l’apertura de negocis artesanals, o que es bonifiqui en un 
60% per l’apertura d’activitats d’entitats sense ànim de 
lucre o de cooperatives, o bonificar un 10% les empreses que 
disposin del certificat EMAS; que hi hagi una exempció total 
a les persones que inicien una activitat venint d'una 
situació d'atur de llarga durada o quan l’activitat per la 
que es tramita la llicència ho sigui amb energies renovables, 
estalvi energètic o ús eficaç de l’aigua; que les 
al�legacions que presentaran són al�legacions de caire social 
i de caire de sostenibilitat mediambiental i que esperen que 
si no són les nou acceptacions de les onze com hi va haver 
l’any passat en puguin ser almenys unes quantes que 
complementin les ordenances que proposa el govern. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que atendran totes les propostes com 
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van fer l’any passat; que creu que tindran reunions amb tots 
els grups municipals per analitzar curosament totes 
al�legacions a les ordenances fiscals; que saben que algunes 
seran acceptades, però que d'altres no; que en moltes 
reunions que ha tingut amb els diferents grups sempre ha dit 
que les ordenances fiscals són molt importants perquè d’elles 
depèn el pressupost d’ingressos perquè normalment quan miren 
el pressupost només es fixen en la vessant de les despeses; 
que sempre els diu que la gent sempre vol més, però que la 
manta arriba on arriba i que si estira la manta potser els 
peus no els cobriran; que moltes vegades ha dit que endavant 
amb la redistribució de la riquesa, però que s'ha d'anar en 
compte a l'hora de sacrificar els ingressos perquè després 
arribaran els pressupostos i l'oposició demanarà que s'arribi 
fins a un límit on segurament els ingressos els impediran 
arribar; que agraeix l’abstenció; que ja ha dit que es 
reuniran; que li sorprèn el vot negatiu d'Esquerra 
Republicana perquè el seu discurs està molt vist; que li sap 
molt greu que s'hagi dit  això i allò d’improvisació perquè 
saben que té disponibilitat total per tots els regidors; que 
saben que el seu horari és força intensiu; que hi és matins i 
tardes; que l'ordre del dia de la convocatòria de les 
ordenances es va enviar un dimecres; que es van enviar els 
dictàmens amb totes les ordenances i que van tenir fins 
dilluns per fer-li totes les preguntes que haguessin cregut 
convenients com van fer la majoria dels seus companys; que no 
vol posar noms, però que creu que amb alguns d’ells si que 
s’han vist; que no només n'hi ha hagut prou amb la Comissió 
Informativa on està a la disposició de tots per explicar el 
text de les ordenances, sinó que van passar tres dies, arriba 
dijous i es planten al Ple; que durant aquest tres dies la 
senyora Lladó hagués pogut anat a consultar-li; que li hagués 
explicat molt gustosament el text de les ordenances i les 
modificacions que han patit, però és que, a més a més, li va 
fer un quadre Excel amb un resum breu del que són les 
principals modificacions de les ordenances; que li va enviar, 
però que no ho va enviar als altres grups perquè no li havien 
demanat; que potser ha estat error seu no haver-ho fet; que 
no comparteix amb la senyora Lladó el que ha dit que no han 
tingut temps de mirar-ho o que el govern falla amb les 
formes, ja que s'ha tingut  el temps suficient i necessari 
per saber que deia el text de les ordenances si és que es 
tenia real interès; que sí que és veritat que ho va enviar 
ahir a les tres o a les quatre de la tarda, però que era un 
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quadre Excel amb un resum de totes i cadascuna de les 
modificacions que han patit aquestes ordenances; que 
estudiarà les al�legacions de la senyora Lladó amb tot 
l'afecte del món, però que ja li ha de dir que moltes de les 
al�legacions que ara ha comentat ja estan subassumides amb la 
bonificació del 95% de la taxa de llicència d'obertura 
d'establiments perquè, pràcticament, en aquest municipi 
tothom que vol engegar un negoci paga un 5%; que, quant a 
creació de llocs de treball, també creuen que les ordenances 
responen a la realitat social del moment en què viuen; que li 
sobta la primera discussió perquè sí que hi ha hagut temps i 
que ell s’ha posat a la seva disposició, però que sí que és 
veritat que amb la senyora Lladó no s'ha vist personalment i 
que mantindrà totes les reunions que calguin amb tots els 
grups municipals tal com va fer amb les ordenances de 2016. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que demana que si el senyor Masquef pot fer arribar 
al grup popular l'Excel que va fer arribar al grup d'Esquerra 
Republicana. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Lladó Saus que diu que el senyor Masquef no s'ha d'ofendre; 
que no està  analitzant les seves ordenances; que se les han 
llegit i que les han estudiat; que no diu que no ho hagi fet; 
que el que ha dit i repetit és que moltes de les que proposa 
el govern no tindrien inconvenient a poder-les aprovar perquè 
són unes bones propostes; que posarà un exemple com és que 
s'aprova la moció de la tarifació social, que d'aquí dos  
punts aprovaran una Comissió de tarifació social que 
correspondrà a les ordenances del 2018 i que era tan senzill 
com que, si l'agost es va aprovar aquesta moció, no costava 
res reunir tots els grups municipals i dir quines aportacions 
podrien tenir en aquestes ordenances; que és en aquest 
aspecte al qual ella fa referència; que el senyor Masquef no 
s'ha d'ofendre; que no tenen cap inconvenient; que depenent 
de com, fins i tot, poden aprovar les ordenances, però que  
el que està dient és que si es consensués una miqueta més les 
coses evitarien certs debats que al cap ni a la fi ni van bé 
aquí dins, ni van bé fora, ni aporten res als ciutadans; que 
simplement es això i que no es tracta  de discursos buits i 
d’improvisació perquè ella en cap moment ha d’improvisació. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Masquef Creus 
que diu que la senyora Lladó parla d’improvisació; que torna 
a diferir de la seva opinió perquè tots els membres de 
l’oposició tenen un correu del 5 de setembre que diu 
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clarament que comença el període d’ordenances fiscals; que ho 
tenen del 5 de setembre; que es podien haver fet aportacions 
i que es podien reunir; que això no és improvisació del 
govern o un defecte de forma com ha al�legat la senyora 
Lladó; que la moció de tarifació social es va aprovar per 
unanimitat el mes d'agost; que ara, en el Ple d'octubre, 
estan creant la Comissió; que s'ha reunit amb alguns grups 
municipals que els han demanat el tema de tarifació, però que 
hi ha altres municipis, com La Garrig, que en tema de 
tarifació social o en tema d’ordenances les Comissions 
s’allarguen més de mig any; que no s'ha de pretendre que en 
un mes s’aprovi la moció i que ja es tingui en plena vigència 
tot el que és relatiu a tarifació social en les ordenances de 
2017; que creu que estan fent els passos adequats per fer 
unes bones ordenances i que responguin al principi de 
capacitat econòmica, de redistribució de la renta i 
d’equitat. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que s'ha de parlat d'aquestes esmenes a la Junta de 
Portaveus, però que Unió no hi és i que pregunta que si s'ha 
fet una valoració de la disminució d'ingressos que això pot 
representar i l'efecte que pot tenir sobre la capacitat 
d’ingressos de l’Ajuntament. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Masquef Creus 
que diu que aquesta és una pregunta que l’any passat li va 
fer el senyor Armengol; que aquest any ha vingut amb els 
deures fets i que la disminució d’ingressos és mínima. 

A continuació, després de les intervencions esmentades,  
se sotmeten a votació les esmenes presentades pel senyor 
Vergés Moreno. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-les 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 
abstenir-se, els deu membres de l'Ajuntament següents: Lladó 
Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol 
Subirós, García Quesada, Olmedo Delestal, Borrego Torres, 
Amelló Montiu i Pérez Márquez. 

Seguidament, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo 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; en 
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contra, els tres membres de l'Ajuntament següents: Lladó 
Saus, Perpinyà Fortunet i Giró Ribas; i abstenir-se, els set 
membres de l'Ajuntament següents: Sànchez Dipp, Armengol 
Subirós, García Quesada, Olmedo Delestal, Borrego Torres 
Amelló Montiu i Pérez Márquez. 

 
----32. Ordenances municipals: S'aproven inicialment 
l’establiment i la ordenació dels preus públics municipals 
que han de regir a partir de l’1 de gener de 2017. El senyor 
Masquef Creus procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"En compliment de l’establert als articles 41 a 47 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 quals determinen els tràmits a seguir i les 
competències per l'establiment i modificació dels preus 
públics municipals, i atès que s'han modificat els costos 
dels serveis que es presten o les activitats realitzades 
finançats amb preus públics, es fa necessària l'aprovació de 
les noves tarifes que han de regir a partir del primer dia de 
gener de l'any 2017, inclòs, la Comissió Informativa General 
proposa que el Ple de l’Ajuntament, adopti els acords 
següents: 1r.-Aprovar inicialment l’establiment i la 
ordenació dels preus públics municipals que han de regir a 
partir de l’1 de gener de 2017, inclòs, segons el text annex. 
2n.-Sotmetre l’expedient a informació pública durant un 
termini de trenta dies hàbils dins els quals els interessats 
podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que 
considerin oportunes, mitjançant un anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària 
i en el tauler d’anuncis de la Corporació, comptats a partir 
del dia següent de la publicació en l’últim butlletí oficial 
on surti publicat.  3r.-Considerar definitivament adoptat 
l’acord, en el cas que no es presentessin reclamacions a 
l’expedient, en el termini anteriorment indicat. 4rt.-
Autoritzar l'alcaldessa-presidenta perquè faci tants actes i 
gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors." 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que es tracta dels preus públics que segueixen la mateixa 
tramitació que les ordenances fiscals, però que amb una 
ordenança pròpia. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els onze 
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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; en contra, els tres membres 
de l'Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet i 
Giró Ribas; i abstenir-se, els set membres de l'Ajuntament 
següents: Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García Quesada, 
Olmedo Delestal, Borrego Torres Amelló Montiu i Pérez 
Márquez. 
 
----33. Ajuntament: Es crea la Comissió mixta de tarifació 
social. El senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 

"Vist que mitjançant acord del Ple municipal en sessió 
del dia 4 d’agost de 2016 s’aprovà una moció per tal 
d’impulsar una política de tarifació social en els serveis i 
equipaments públics municipals en què s’acordava la creació 
d’una comissió mixa, amb representants del diferents grups 
municipals i tècnics municipals, amb els objectius de 
desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els preus 
públics dels serveis, equipament i activitats municipals i 
d’elaborar un Reglament de subvencions per les persones o 
famílies que tinguin dificultats econòmiques per complir amb 
les seves obligacions tributàries municipals, per 
implementar-se durant el proper any fiscal 2017; Atès el que 
disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
Règim local de Catalunya, i el Reglament Orgànic Municipal, 
la Comissió Informativa General proposa que el Ple de 
l’Ajuntament de Figueres adopti els acords següents: 1r.- 
Crear la Comissió mixta de tarifació social, per tal de 
desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els 
tributs i preus públics dels serveis, equipaments i 
activitats municipals i per tal d’elaborar un Reglament de 
subvencions per a les persones o famílies que tinguin 
dificultats econòmiques per complir amb les seves obligacions 
tributàries municipals, per implementar-se durant el proper 
any fiscal 2017, formada pels membres següents: President: 
Jordi Masquef Creus, regidor delegat del Servei de 
Tresoreria, Rendes i Recaptació. Suplent: Núria Galimany 
Granés. Vocals: un representant de cada grup polític amb 
representació a l’Ajuntament sense necessitat que siguin 
regidors: Per part del grup municipal ERC-MES: Jordi Giró 
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Ribas. Suplent: Maria Perpinyà Fortunet. Per part del grup 
municipal Candidatura d’Unitat Popular, Poble Actiu (CUP-PA): 
Natàlia Sànchez Dipp. Suplent: Antoni Garcia Quesada. Per 
part del grup municipal Socialista: Pere Casellas Borrell. 
Suplent: Alfons Martínez Puig. Per part del grup municipal 
del Partit Popular de Catalunya (PPC): Diego Borrego Torres. 
Suplent: M.Àngels Olmedo Delestal. Per part del grup 
municipal de Ciutadans-Figueres (C’s): Elisabet Guillén 
Verdejo. Suplent: Héctor Amelló Montiu. Per part del grup 
municipal Compromís d’Esquerres per Figueres:  Òscar Vergés 
Moreno. Suplent: Emili Santos Bach. També formaran part com a 
vocals de la Comissió: Laura Vilanova Muñoz i Laia Oliver 
Pastoret, tècniques d’administració general, actuant aquesta 
última com a  secretària, per delegació. Així mateix, podran 
assistir com a convidats diferents experts en la matèria que 
es tracti en  les diverses convocatòries, amb veu però sense 
vot.  2n.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència per a que faci 
tants actes i gestions com calgui per a l’execució de 
l’anterior acord."  

Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que 
hi votarà a favor; que s'alegra que es constitueixi aquesta 
Comissió; que creu que es faran molt més eficients les 
polítiques de redistribució de la riquesa perquè a través de 
a tarifació social es garanteix el tren d’equitat; que creu 
que també serà molt millor a l’hora d’ordenar totes aquestes 
bonificacions i exempcions que s'estan fent a través de les 
ordenances fiscals; que serà molt més equitatiu perquè fins 
ara és una distribució de bonificacions o de subvencions, que 
s'han de complir uns tràmits i demanar unes gestions que  
comporten un munt de feina força important; que creu que a 
través de tots els serveis públics municipals que es puguin 
anar incorporant arribaran a una situació molt més desitjable 
que la que hi ha ara; que ja s’havia proposat en el moment 
d’aprovar la moció que mirarien de d’estudiar l’aplicació de 
la tarifació social a les llars d’infants a partir del proper 
curs 2017-2018 i que, posteriorment, mirarien que també es 
pogués aplicar en temes culturals i en temes d’equipaments 
esportius; que en molts altres municipis ja s’està fent des 
dels grups que conformen l’entesa a la qual pertany 
Compromís; que ja s’està aplicant en àmbits com les escoles 
bressols municipals als llocs on n’hi ha, a les escoles 
municipals i de música i arts escèniques i en els equipaments 
esportius i en d'altres serveis que fins ara, almenys aquí, 
s'han anat regulant a través de les ordenances fiscals; que 
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en molts dels apartats ja s'està fent algun tipus de 
discriminació social positiva, però que creu que a través 
d'aquesta comissió podran ordenar-ho bastant tot; que també 
vol indicar que estan molt satisfets allà on s'està aplicant 
la tarifació social i que en algunes bandes han aconseguir un 
increment d'usuaris que fins aquell moment no podien accedir 
a aquells serveis. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
 
----A continuació, essent les vint-i-una hores i trenta 
minuts, la Presidència suspèn la sessió. 
 
----Seguidament, a les vint-i-una hores i cinquanta 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. 
 
----34. Assumptes urgents. A l'apartat d'assumptes urgents es 
produeixen les intervencions següents: 
 

----Personal: S'accepta la proposta presentada per la 
comissió de designació d'un lloc de treball de director/a 
d'urbanisme i es declara desert el concurs. La Presidència 
procedeix a la lectura de la proposta següent: 

"Assumpte. Resolució del concurs per a la designació 
d’una persona com a director/a d’urbanisme, en règim de 
personal directiu. Relació dels fets. La comissió d'avaluació 
dels mèrits per a la designació d’una persona com a 
director/a d’urbanisme, una vegada conclosa la valoració dels 
mèrits d’acord amb les bases aprovades pel Ple en sessió de 
data 3 de març de 2016, ha comunicat deixar deserta la 
designació en no assolir cap dels aspirants presentats la 
puntuació de 5 punts, establerta a la base setena com a 
puntuació mínima per poder considerar superat el concurs. 
Fonaments jurídics. Les bases reguladores del procés de 
designació de referència, aprovades pel Ple en la seva sessió 
de 3 de març de 2016. Proposta de resolució: 1r.- Acceptar la 
proposta presentada per la comissió de designació d’un lloc 
de treball de director/a d’urbanisme i, en base a aquesta 
proposta, declarar desert el concurs. 2n.- Notificar-ho a les 
persones interessades i procedir a la publicació de la 
contractació al Butlletí Oficial de la Província." 
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Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
és conegut que les places de directius que planteja el govern 
no és el seu model de gestió de les diferents àrees de 
l’Ajuntament i que així ho han anat manifestant; que és una 
qüestió que planteja el mateix jurat, però que tenen algunes 
preguntes en relació a això; que pregunta que quin és el pla 
del govern davant la proposta que quedi deserta la plaça; que 
ha de repetir que des de la Candidatura d'Unitat Popular no 
són partidaris d'aquestes places, sinó que són partidaris que 
hi hagi places funcionarials que es puguin ocupar d'aquestes 
tasques; que hi hagi places que es puguin promocionar els 
mateixos tècnics de l’Ajuntament i incorporar-ne d’altres de 
perfils diversos; que en aquesta àrea tant important els 
preocupa quin és el seu pla sobre el Pla Urbanístic, sobre el 
Pla d'ordenació urbana municipal perquè en el mandat passat 
el govern es va comprometre tenir-lo a punt després d’un 
procés participatiu per abans de les eleccions del 2015; que 
aquesta qüestió d'avui és quasi merament tècnica perquè és 
que es tramiti la propostes de deixar deserta la plaça, però 
que els agradaria que s'expliqués quin és el plantejament del 
govern pel que fa a l'urbanisme de la ciutat amb les 
necessitats que té i amb les conclusions que fa dos anys es 
van prendre en el marc d’un procés participatiu que va ser 
interessant en molts aspectes i que pregunta que què es 
planteja. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que el grup popular creu que un Cap 
d’Urbanisme sí que és bastant necessari i que hi donaria 
suport; que ara no entraran a discutir què ha passat; que 
entén que el govern ha fet la valoració i que ha quedat 
desert; que es troben que al maig farà dos anys de les 
eleccions i que creu que cal preguntar-se que si és del tot 
necessària aquesta plaça perquè ja han passat dos anys; que 
en els anteriors mandats al cap d'un o dos mesos ja hi havia 
un Cap d’Urbanisme; que tant de temps crida una mica 
l’atenció; que ja no han parlat més sobre el tema del Pla 
d'ordenació urbana; que pregunta que com està aquest tema 
perquè ningú n'ha parlat més; que no s'ha fet cap reunió; que 
s'havien treballat tots els temes, però que tot ha quedat en 
no res; que crida l'atenció tot això de les bases, però que 
també han vist tota l'experiència; que es trobaran que farà 
dos el mes de maig i que no tindran ningú; que potser 
s'haurien de repensar si cal o no cal perquè ja hi ha gent a 



 

 89 

la casa que potser podrien anar fent la feina i que en poden 
tornar a parlar d'aquí dos anys. 

Seguidament, intervé el senyor Giró Ribas que diu que 
vol fer un comentari en quant a les formes; que agrairien que 
les coses es poguessin passar amb una mica d'anterioritat 
perquè així podrien mirar l'expedient perquè aquests 
assumptes urgents han arribat a les tres de la tarda; que els 
agrada estudiar els expedients i que si s'hagués enviar amb 
temps ho haguessin pogut estudiar; que quant al tema de la 
designació del Cap d’Urbanisme ja no fan la pregunta, sinó 
que fan un suggeriment; que és essencial aquesta figura, però 
que creuen que pot ser coberta amb gent de la casa; que 
creuen que hi ha gent que pot fer aquestes tasques; que se'ls 
pot mirar d’incentivar i trobar alguna manera de complementar 
els sous per fer aquestes feines; que el suggeriment és de 
fomentar algú de la casa perquè fa falta; que com han dit els 
companys el Pla d'ordenació urbanística municipal està parat; 
que aquesta ciutat no es pot permetre estar més temps en 
aquesta situació; que cal que es pugui treballar en la 
planificació urbanística perquè si no l’únic que es fa en el 
Ple són pedaços i modificacions que vénen a modificar un pla 
de l’any 1983; que creuen, i tots estaven d’acord, que cal 
canviar el Pla d'ordenació urbanística; que demana que tot 
això es faci des dels serveis i la gent que ja tenen; que es 
treballi en això i que no es deixi passar més temps. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que s’ha declarat desert per les 
particularitats del lloc de treball que buscaven en un 
personal directiu; que són unes necessitats de coordinació de 
projectes i de coordinació d’àrees, no tant un perfil 
professional concret com advocat, arquitecte o enginyer; que 
per això no es va aprovar una convocatòria amb totes les 
llicenciatures possibles, sinó que es valorava específicament 
experiència en direcció, en coordinació i en perfil gerencial 
més que els coneixements acadèmics propis d’una carrera; que 
aquest perfil és complex perquè treballar a l’administració 
amb càrrecs directius no és senzill; que això ho pot comentar 
tota persona que ha combinat despatx professional amb un lloc 
de treball a l’administració; que volien aquest càrrec 
directiu utilitzant aquesta nova figura que preveu l’Estatut 
de l’empleat públic i la Llei del directiu públic; que no es 
tracta d’un càrrec de confiança, sinó que es tracta d’un 
contracte laboral d’alta direcció i, per tant, amb una àmplia 
valoració de mèrits; que hi ha un règim d’incompatibilitats 
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absolutament estricte en qualsevol altre desenvolupament 
d’una activitat professional i que això és en gran motiu el 
que limita la voluntat de persones que s’hi poden haver 
presentat; que això pot tirar enrere a persones que tinguin 
un despatx professional i que hagin de cessar la seva 
activitat per incorporar-se a l'administració perquè no és 
una plaça de funcionari, sinó que és una plaça que pot estar 
sotmesa a una temporalitat incerta; que veuen la seva 
necessitat igual que la veien fa un any; que tothom que 
presenta projectes a Figueres i tothom que passa pels serveis 
interns de l’Ajuntament, tant l’equip de govern com de 
l'oposició els arriba que hi ha una necessitat de coordinació 
de procediments i de millora de l’organització interna; que 
hi ha una organització que necessita adaptar-se a les 
particularitats pròpies de l’any 2016, d’una ciutat de 46.000 
habitants i amb un pla general per arrencar; que hi ha molts 
i bons professionals a la casa que també s'hi podrien haver 
presentat; que els diferents grups que han intervingut 
apel�len que es promocioni gent de la casa; que la gent de la 
casa s’hi podia haver presentar perfectament, però que potser 
per la singularitat del lloc i per les particularitats i 
dificultat que comporta han optat per no fer-ho i han 
preferit mantenir-se en el seu lloc de treball com a 
funcionari, amb una seguretat més gran i uns maldecaps no tan 
grans perquè el càrrec de gerent és complicat i porta 
maldecaps i que això no es pot obviar; que la senyora Olmedo 
ha dit que abans en dos mesos això ja es tenia; que si 
volgués un càrrec de confiança el tindria demà, però que 
justament això és el que no volen i que amb això han estat 
absolutament honestos i transparents; que volen un personal 
directiu amb una valoració de mèrits i un concurs que ha 
portat els mesos que ha portat; que no es tracta de tenir-ho 
ràpid, sinó que es tracta de triar el millor professional i 
que en aquest sentit s'ha intentat, però que no s’ha 
aconseguit; que estan a setembre de 2016, que el  planejament 
de la ciutat ha de tirar endavant i que tirarà endavant; que 
es posaran a treballar en el Pla general d'ordenació urbana; 
que aquest són els plans que ha demanat la senyora Sànchez; 
que tiraran endavant el Pla general i tiraran endavant la 
resta de projectes importants que hi ha a l’Ajuntament i que 
són absolutament necessaris com la Sala Edison i el seu 
entorn i projectes d’inversió d’activitats econòmiques 
d'empreses que es van interessant per la seva implantació a 
la ciutat, ara que la crisi ja va quedant enrere, i altra 
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tipus d’activitat que fa falta des del punt de vista de 
l’àrea d’urbanisme; que seguiran i que ho tiraran endavant; 
que buscaran suports o externalitzacions puntuals per 
projectes que no sigui possible assumir pels professionals de 
la casa perquè segur que tots saben que falta gent per al 
volum de feina que té aquesta ciutat i aquest ajuntament; que 
hi ha professionals bons que poden assessorar per projectes 
concrets, ja sigui per la Sala Edison o per un altre tema i 
que, per tant, es tirarà i no es quedaran projectes al calaix 
per no tenir gerent d’Urbanisme; que hagués anat molt bé, 
però que, sincerament, prefereixen que quedi desert si no ha 
de ser el personal professional directiu que volien amb la 
funció de coordinació específicament; que es pot agafar algú 
per agafar algú; que començaran a tirar endavant el Pla 
general d'ordenació urbana amb l'equip redactor que es va 
seleccionar; que s'agafarà un suport extern si és que cal i 
amb la implicació també de l’arquitecte municipal en cap; que 
aquests són els seus plans, però que, per altra banda, tenen 
dos directius a la casa com són la Montse Serra i en Jordi 
Cabot; que en Jordi Cabot té coneixements d’enginyeria 
ambiental; que se li poden complementar funcions en l’àmbit 
directiu de coordinació de l’Àrea d’Urbanisme, sempre i quant 
se’l reforci amb personal funcionari o laboral per poder 
quedar alliberat d’algunes tasques que està fent ara i que 
aquesta seria la seva intenció en relació a com coordinar 
aquesta Àrea d’Urbanisme amb la resta de la Casa. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que diu que no se’n pot estar de parlar; que la 
Presidència diu que han estat honestos; que no li dirà si és 
que sí o que no perquè segur que sí que ho són d’honestos, 
però que d’aquests dos càrrecs alts directius molta gent ja 
en sabia els noms; que al final creu que és millor que sigui 
un càrrec de confiança perquè tothom que és a dir i ja està; 
que no li sembla bé que es digui que són alts directius, però 
que la gent ja sabés abans els noms; que està segura que 
passen les proves, que són gent qualificada i preparada, que 
treballa i que està donant tot d'ells mateixos, però que tots 
els que estan aquí asseguts sabien els noms d'aquesta gent; 
que ho deixa així; que no diu que la Presidència sigui 
honesta o ho deixi de ser, però que tots sabien els noms 
d'aquests als directius; que millor deixar-ho estar; que és 
una opinió i que això és el que pensa el grup popular. 
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A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que està convençuda que aquestes dues 
persones que esmenta tenen un currículum i han passat una 
valoració de mèrits molt estricta i complicadíssim d'assolir; 
que realment ho han superat; que les titulacions, la formació 
professional i l’experiència prèvia queda totalment 
acreditada i que, de fet, ni van arribar-se a presentar 
gairebé altres candidats perquè que no és fàcil un càrrec 
directiu en una administració pública on s’hi barreja 
política i gestió pública; que no és fàcil i que, per això, 
la poca concurrència de persones, però que una vegada hi són 
es consideren absolutament necessaris com és el cas des les 
dues persones que hi ha; que seguiran i organitzaran; que de 
fet en els punts anteriors ha sorgit la creació d'una plaça 
de jurista; que si es considera necessari en la plantilla de 
2017 es pot reforçar l'àrea d'urbanisme amb personal 
funcionari que pugui alliberar de tasques al gerent de 
Serveis Urbans perquè pugui gerenciar també l’Àrea 
d’Urbanisme i que, en aquest sentit, l'àrea i les necessitats 
de la ciutat quedaran perfectament cobertes. 

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

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que li sembla curiós que no s'aprovi per 
unanimitat el fet de deixar desert el concurs quan per la 
creació de la plaça van votar en contra. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que pregunta que si ara només s'aprova que la plaça 
quedi deserta. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que fa gràcia que no volien la plaça, 
però que ara tampoc volen que quedi deserta.  

Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que s'abstenen i que no voten que no. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Giró Ribas que diu el grup d'Esquerra Republicana estan 
satisfets que quedi deserta i que demanen que quedi així. 

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

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que no ha entrado a valorar el puesto porque 
en otras intervenciones cuando se crearon otros puestos ya lo 
dijo lo suficientemente claro; que se abstienen porque hasta 
las dos y media o tres menos cuarto estaba en el ayuntamiento 
leyendo dictámenes y que esto ha llegado a las tres; que cree 
que la documentación a tratar en un pleno tiene que llegar 
antes porque si llega a les tres o tres y media no hay tiempo 
suficiente para valorarla como es debido y que también está 
de acuerdo en que se quede desierta, pero que la abstención 
es más en el sentido que la documentación llega tarde que no 
en otro sentido. 
 
----Pressupostos: S'aprova inicialment un expedient de 
modificacions pressupostàries. 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 suplement de crèdit que afectin a diferents 
programes serà competència del Ple. Atès que s’ha de dotar de 
consignació pressupostària suficient per atendre les despeses 
necessàries pel normal funcionament dels serveis municipals 
per transferència de crèdit entre partides pressupostàries es 
proposa a l'Ajuntament  en Ple l'adopció dels acords 
següents: 1. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de 
crèdit per transferència de crèdit entre partides 
pressupostàries, de conformitat amb el que preveuen les bases 
d’execució del pressupost, els articles 34 a 51 del Reial 
Decret 500/1990 de 20 d’abril i l’article 177 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, segons el següent detall: 
ALTA APLICACIÓ:  
16.203.34200.227990 CONTRACTACIONS ESPORTS     11.000,00 € 
BAIXA APLICACIÓ: 
16.301.15000.10100 RETRIB. BAS. P. DIRECTIU URBANISME   11.000,00 € 

2. Exposar al públic l'expedient de modificacions 
pressupostàries de conformitat amb el que preveu l'article 
177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 3. Facultar 
l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l'execució dels acords anteriors." 
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Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
van a abstenerse  por el mismo motivo que antes, ya que 
también les ha llegado a última hora y que no se abstienen 
por una cuestión de la partida. 

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

A continuació, se sotmet a votació la proposta abans 
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en 
votar-hi a favor els dinou 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, Lladó Saus, Perpinyà 
Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García 
Quesada, Olmedo Delestal, Borrego Torres i Vergés Moreno; i 
abstenir-se, els dos membres de l'Ajuntament següents: Amelló 
Montiu i Pérez Márquez. 

 
----Personal: S'aprova a un empleat municipal la 
compatibilitat per a exercir una activitat privada. El senyor 
Masquef Creus procedeix a la lectura de la proposta següent: 

"Assumpte. Compatibilitat de funcions del Sr. Felipe  
Manuel  Cortés  Garcia. Relació dels fets. 1.- El Sr. Felipe 
Manuel Cortés Garcia ,  auxiliar d'Administració  General per 
instància amb Registre d’Entrada núm. E2016015489, sol�licita 
la compatibilitat per al desenvolupament de l'activitat 
privada d'entrenador de futbol. 2.- D’acord amb la Llei 
21/1987 (aplicable al personal municipal a través del seu 
article 1.2.d), l’exercici d’un segon lloc de treball o 
activitat pública o privada requereix, en tots els casos, 
autorització expressa prèvia. 3.- El Sr. Felipe Manuel Cortés 
Garcia, no té reconeguda la compatibilitat de cap altra 
activitat, pública o privada. D’acord amb l’article 329 del 
Reglament de personal al servei de les entitats locals, 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, es pot declarar 
la compatibilitat de l'exercici d'un lloc de treball a amb 
les activitats privades si s'ocupa un sol lloc de treball en 
l'entitat local sempre que la suma de jornades de l'activitat 
pública principal i l'activitat privada no superi la jornada 
ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 4.- Tot 
i complir-se les condicions anteriors, no és possible el 
reconeixement de la compatibilitat si es dóna alguna de les 
situacions següents: a) Quan l'activitat professional es 
relacioni directament amb la que realitza en la unitat o 
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servei a què estigui adscrit el personal. b) Quan l'activitat 
professional requereixi o pugui requerir la coincidència 
d'horari o la presència física del personal amb el que tingui 
atribuït en l'entitat local. c) La realització d'activitats 
privades, incloses les de caràcter professional, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos 
darrers anys o en les que hagi d'intervenir per raó del lloc 
públic. 5.- El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per 
adoptar acords resolutoris sobre situacions de 
compatibilitat.  Fonaments de dret. 1.- Article 16 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal 
al servei de les Administracions Públiques. 2.- Article 14 de 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat. 3.- 
Art. 326.2 del Reglament del personal al servei de les 
Entitats Locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel que fa als supòsits de compatibilitat. 4.-Art. 
333 del Reglament, pel que fa a la competència del Ple. 
Conclusió: El Sr.  Felipe Manuel Cortés  Garcia  auxiliar  
d'Administració General en règim de funcionari, pot obtenir 
la declaració de compatibilitat per a exercir l’activitat 
privada,  d'entrenador de futbol amb les següents condicions:  
a) La jornada que pot dedicar a l’activitat privada serà de 
18 hores i 45 minuts setmanals, com a màxim, i no podrà 
coincidir amb la jornada laboral de l'Ajuntament. b) No podrà 
intervenir professionalment en aquells assumptes que es 
relacionin directament amb les seves funcions. c) No podrà 
intervenir en aquells assumptes que hagi conegut per raó de 
la seva feina a   l'Ajuntament durant els dos anys anteriors 
a la declaració de compatibilitat." 

Seguidament, l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, 
declarar la urgència de la proposta abans transcrita. 

A continuació, se sotmet a votació la proposta abans 
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en 
votar-hi a favor els dinou 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, Lladó Saus, Perpinyà 
Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García 
Quesada, Olmedo Delestal, Borrego Torres i Vergés Moreno; i 
abstenir-se, els dos membres de l'Ajuntament següents: Amelló 
Montiu i Pérez Márquez. 
 

DBOSCH
Quadre de text
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----Cultura: S'acorda donar suport al Correllengua Figueres 
2016. La Presidència procedeix la lectura de la moció 
següent: 
 "Moció de suport al Correllengua Figueres 2016. 
Exposició de motius. Atès que la normalització plena de la 
nostra llegua és una tasca que requereix l'esforç de tothom, 
ja que només d'aquesta manera podrem garantir que el català 
sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més 
globalitzat. Atesa la necessitat d'assolir la plena 
normalització del català arreu del territori, convertint-la 
en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en 
l'element d'integració de les persones nouvingudes. Ateses 
les dificultats que pateix el català davant de les 
institucions estatals i comunitàries. Atesa la consolidació 
que enguany celebrem el 20è aniversari de la iniciativa 
cívica del Correllengua gràcies al suport d'ajuntaments, 
consells comarcals, associacions i societat civil en general. 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d'Associacions per la 
Llengua catalana (CAL), organització del Correllengua, de 
ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana. Atès que enguany 
serà la setena edició del Correllengua Figueres i que ja està 
consolidat, gràcies a la col�laboració d'institucions i 
entitats diverses i particulars. Atès que l'edició 2016 està 
dedicada a la figura de Montserrat Roig (1946-1991), 
escriptora i periodista catalana. Atès que l'organització del 
Correllengua Figueres mai ha sol�licitat ni utilitzat 
subvencions públiques per a finançar les seves activitats, 
sinó que tot es fa a partir de donacions voluntàries de 
ciutadans i entitats compromeses a col�laborar-hi. Atès el 
compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat 
aquest municipi. El Ple de l'Ajuntament de Figueres reunit el 
dia 6 d'octubre de 2016 acorda: Donar suport al Correllengua 
Figueres 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a 
favor de la plena normalització en l'ús social de la llengua 
arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva 
unitat. Donar suport a la CAL-Figueres i les entitats i grups 
del municipi interessats en col�laborar en el Correllengua i 
aportar la infraestructura i l'ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades. Fer pública 
aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 
propis d'aquesta corporació. Donar suport a les iniciatives 
de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a 
facilitar l'apropiació i l'ús del català entre persones i 
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col�lectius, especialment entre la població nouvinguda. Fer 
arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d'Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer 
Muntades, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, o a través de 
l'a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors local del 
Correllengua a correlenguafigueres@gmail.com." Prossegueix 
amb l'ús de la paraula la Presidència que diu que com cada 
any s’insta al plenari a presentar aquesta moció del 
Correllengua Figueres 2016 i que en aquest cas la presenten 
conjuntament els grups de Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana, la Candidatura d'Unitat Popular, el grup del 
Partit Socialista i Compromís d’Esquerres en relació a la 
celebració del Correllengua 2016 que es realitza cada any. 

Seguidament, l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, 
declarar la urgència de la moció abans transcrita. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que Ciutadans dicen que sí a la cultura 
catalana y sí a la lengua catalana, pero que a esta moción le 
van a dar un rotundo no; que no creen que esta moción hable 
exclusivamente sobre cultura y lengua catalana, sino que más 
bien creen que hace un uso político de la lengua catalana y 
de la cultura catalana y que por eso no le van a dar apoyo; 
que si entran en la página de la CAL se pueden encontrar que 
venden camisetas como la que está mostrando; que son 
respetables, pero que estos proyectos no los comparten; que 
como pueden ver lleva la independentista; que tienen 
boletines con la misma bandera y que también difunden 
carteles con los castells y esta bandera; que no es 
suficiente decir que están hablando única y exclusivamente de 
la cultura y la lengua catalana; que les parece que se está 
haciendo un uso político de la cultura y de la lengua; que 
muchos catalanes no se sienten representados por este tipo de 
acciones y que, por lo tanto, no van a dar apoyo. 

Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
des de la Candidatura d'Unitat Popular, per descomptat, que 
hi donaran suport; que els agradaria que els grups impulsors 
del Correllengua haguessin pogut presentar la seva moció 
sense la necessitat dels grups municipals com a vehiculadors 
de les mocions; que els agradaria que aquest Ple avancés 
també en el sentit que aquests mateixos promotors d’aquesta o 
tantes altres mocions tinguessin veu en aquest Ple com és en 
molts altres Ajuntaments; que, per descomptat, que la 
Candidatura d'Unitat Popular hi donarà suport; que ja fa 
molts anys que el Correllengua té implantació a la ciutat de 
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Figueres; que s’han dit que són set anys, però que no pot 
evitar fer una correcció perquè el primer Correlengua que es 
va fer a Figueres fa uns quants anys més; que té una llarga 
trajectòria; que en tot cas al recuperació del Correllengua a 
Figueres i la seva sostenibilitat en el temps sí que va ser 
molt important i que ho continua essent; que hi donen suport; 
que aprofiten també per recordar la figura de Montserrat  
Roig que fa 25 anys de la seva mort i que també vol aprofitar 
per recomanar a tots i a totes un llibre de Montserrat Roig, 
una novel�la, que es diu L’hora violeta, però que recomanen 
especialment la seva lectura a la regidora del Partit 
Popular, la senyora Maria Àngels Olmedo, perquè en la  
lectura d’aquesta novel�la hi trobarà moltes respostes a 
moltes de les preguntes que es fa sobre els posicionaments 
feministes que la Candidatura d'Unitat Popular fa en aquest 
Ple o en altres espais. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Perpinyà 
Fortunet que diu que el grup d’Esquerra, com d’altres 
vegades, està totalment a favor de donar suport al 
Correllengua; que el Correllengua és una eina que permet 
mantenir viva la flama de la llengua amb una aposta lúdica, 
festiva, participativa i transversal; que en la seva 
organització deixen molt clar que no hi intervé cap partit 
polític i que si el senyor Amelló es torna a llegir la pàgina 
web podrà veure que aquesta és una de les qüestions que tenen 
molt clares; que quan alguns representats o càrrecs polítics 
han participat de la CAL sempre ha estat a nivell individual; 
que coincideix amb els companys de la Candidatura d'Unitat 
Popular en què aquest any és especialment emotiu pel fet de 
pensar en Montserrat Roig; que hi ha una frase que la dirà en 
català perquè estan en un Ple de Figueres i aquesta és la 
llengua que utilitzen aquí que és que “La cultura és l’opció 
política més revolucionària a llarg termini”; que diu al 
senyor Amelló que se l'apunti; que és evident que Montserrat 
Roig representa moltíssim, però que representa encara molt 
més per les dones i molt més per les dones d’esquerres; que 
es recupera tota aquesta memòria històrica, més enllà de les 
novel�lístiques, tot el que va representar de denúncia dels 
crims del nazisme, i sobretot posant accent en aquesta seva 
essència marcadament feminista i d’esquerres i que, per tant, 
el seu suport no només en l’aprovació d’aquesta moció, sinó 
en la participació de tots els actes que calguin. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que da las gracias por el apunte; que su lengua 
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materna es el castellano y que lo utiliza siempre que puede; 
que también es la lengua de este pleno porque varias personas 
hacen uso de ella y que la señora Perpinyà también se lo 
apunte. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que el grup socialista hi dóna suport; que 
creu que tots o quasi tots els partits intenten ajudar de 
forma econòmica segons se’ls demana; que hi donen suport pel 
que explica molt clarament l'exposició de motius; que és 
veritat que la normalització requereix l’esforç de tothom 
perquè sigui una llengua viva amb un futur en un món més 
globalitzat, ja que cada vegada, i es pot constatar, es va 
enrere; que no passar res per una plena normalització i per 
convertir-la en llengua vehicular perquè això no és 
incompatible amb una concepció plurinacional de l’estat, si 
és que volen entrar en qüestions polítiques, però que no hi 
voldria entrar; que és veritat que el català té dificultats 
davant les institucions estatals perquè és una llengua que 
cada vegada és menys present; que és part del patrimoni i la 
cultura; que els diferencia així com en un altre país els 
diferencia un altre llengua; que no passa res; que no 
l'incomoda que en el grup promotor hi hagi una estelada; que 
no l'incomoda una bandera mentre tots siguin capaços de 
conviure en pau; que l'únic que s'ha de fer és intentar 
preservar els valors i que, entre aquests valors, hi ha la 
llengua catalana que està en retrocés; que mai negarà a ningú 
que utilitzi el castellà ni que el castellà sigui llengua 
oficial; que no li sentiran cap posicionament en aquest 
sentit ni per part d'ell ni tampoc del Partit Socialista; que 
aquí hi ha dues llengües, però que n'hi ha una que està en 
retrocés i en desús i que cada vegada és més evident; que 
això no és pot negar i que, per això, qualsevol iniciativa 
que sigui tendent a preservar i potenciar l’ús del català al 
grup socialista els sembla adequada, vingui d’on vingui i del 
color que vingui. 

Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que 
Unió Democràtica ha col�laborat econòmicament històricament 
en aquesta iniciativa; que un dia, quan era petit, es va 
adonar que parlava dues coses diferents al mateix temps; que 
en plena normalitat ha viscut tota la seva vida amb aquesta 
habilitat de poder parlar dues llengües, però que, a més a 
més, pensa que aquesta habilitat després serveis per a poder 
parlar més llengües; que aquesta plena normalitat és la que 
s'ha de mantenir; que les qüestions de tipus polític s’han de 
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ventilar per un altre lloc, però que aquí estan  parlant 
d’una llengua que és seva com ho és l’altra i que, per tant, 
amb plena normalitat donaran suport a aquesta iniciativa com 
cada any. 

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

----Assistència social: S'aprova una moció que proposava una 
sèrie d'acords en matèria de contractació pública per a una 
administració socialment responsable. La senyora Lladó Saus 
procedeix a la lectura de la moció següent: 
 "MOCIÓ: PER UNA ADMINISTRACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE. 
ANTECEDENTS. La pobresa i l’exclusió social d’una part de la 
població és un fenomen estructural associat al nostre model 
econòmic, no exclusiu de temps de crisi. També creix el 
convenciment que ni l’estat ni el mercat, de forma aïllada, 
són capaços de fer front a aquestes problemàtiques. Tampoc el 
creixement econòmic és garantia de millora de les condicions 
de vida dels sectors socials més vulnerables sense que hi 
hagi una intervenció política redistributiva que l’acompanyi. 
L’Administració, i concretament les Administracions locals i 
supramunicipals, tenen i han de tenir un paper important pel 
que fa al manteniment de la cohesió social i a un repartiment 
el màxim equitatiu possible dels recursos públics, que 
permeti garantir una vida digna a tots els seus conciutadans. 
En aquest sentit les accions per garantir i promoure la 
cohesió social es podrien resumir en 3 punts bàsics: 1. El 
comportament de l’administració en el seu dia a dia, pel que 
fa a la contractació de serveis externs i a les relacions que 
es teixeixen entre la direcció de les administracions, els 
seus treballadors directes i els treballadors de les empreses 
que els presten serveis. 2. L’actuació de l’Administració 
davant aquelles persones amb situacions vulnerables, per 
garantir unes condicions de vida digna a totes elles. 3. 
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L’actuació de l’Administració no només respecte a aquelles 
empreses que li presten serveis sinó també respecte a totes 
les empreses del territori que gestiona, que tenen un 
important paper, com a agents econòmics, socials i 
mediambientals, i que formen el territori, tan social com 
geogràfic, que coneixem. 1. El comportament de 
l’Administració en el seu dia a dia, pel que fa a la 
contractació de serveis externs i a les relacions que es 
teixeixen entre la direcció de les administracions, els seus 
treballadors directes i els treballadors de les empreses que 
els presten serveis. Entrant en detall: La integració 
d’aspectes socials en la contractació pública ha estat 
objecte, en els darrers anys, d’anàlisi i de regulació 
mitjançant instruments diversos, tant en l’àmbit comunitari, 
com en el de l’estat així, com  en l’àmbit més local. Així 
doncs, molts ajuntaments han anat incorporant, en la mesura 
que podien, clàusules socials i ambientals en els 
procediments de contractació. Pel que fa a la integració 
d’aquest tipus de clàusules en la definició de l’objecte del 
contracte, es preveu que els plecs de prescripcions tècniques 
es configurin tenint en compte criteris d’accessibilitat 
universal i de disseny per a tothom, tal com es defineixen en 
el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de 
les persones amb discapacitat i la seva inclusió social que 
ha derogat, entre d’altres la Llei 51/2003, de 2 de desembre, 
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat 
universal de les persones amb discapacitat. Aspectes aquests 
sobre els quals també posa especial èmfasi la Llei 26/2011, 
d’1 d’agost. En matèria de prohibicions de contractar, s’hi 
inclouen els delictes contra els drets de les persones 
treballadores; les infraccions greus en matèria d’integració 
laboral i d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les 
persones amb discapacitat; les infraccions molt greus en 
matèria social —incloent-hi les infraccions en matèria de 
prevenció de riscos laborals i la manca d’afiliació a la 
Seguretat Social, com també l’incompliment de les condicions 
especials d’execució previstes en matèria social en el 
contracte, si queden tipificades com a causa de resolució. 
Així mateix, es preveuen clàusules de preferència en 
l’adjudicació a igualtat de condicions amb les que siguin 
econòmicament més avantatjoses:  1. A favor de les 
proposicions presentades per empreses que superen un 
determinat percentatge de persones treballadores amb 
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discapacitat o dedicades específicament a la promoció i 
inserció laboral de persones en situació d'exclusió social. 
2. A favor d’entitats sense ànim de lucre en contractes 
relatius a prestacions de caràcter social o assistencial. 3. 
A favor d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç 
just, en contractes que tinguin com a objecte productes en 
els quals hi hagi alternativa de comerç just. D’altra banda, 
el TRLCSP fa possible la inclusió de condicions especials 
d’execució dels contractes, sempre que siguin compatibles amb 
el dret comunitari i que s’indiquin en l’anunci de licitació 
i en el plec o en el contracte. Aquestes condicions poden fer 
referència a consideracions de tipus social, amb la finalitat 
de promoure l’ocupació de persones amb dificultats 
particulars d’inserció en el mercat laboral; eliminar les 
desigualtats entre home i dona en el mercat laboral; combatre 
l’atur i afavorir la formació en el lloc de treball, altres 
finalitats que es puguin establir amb referència a 
l’estratègia coordinada per a l’ocupació o garantir el 
respecte dels drets laborals bàsics al llarg de la cadena de 
producció, i se’ls pot atribuir el caràcter d’obligacions 
contractuals essencials, a l’efecte que el seu incompliment 
sigui considerat causa de resolució del contracte. Així 
mateix, l’incompliment d’aquestes condicions pot comportar, 
si així s’ha previst en els plecs o el contracte, la 
imposició de penalitzacions i la consideració d’infracció 
greu en relació amb el que preveuen les prohibicions per 
contractar. El TRLCSP també regula la possibilitat que als 
plecs de clàusules s’obligui al nou adjudicatari a subrogar 
els treballadors de l’antic concessionari. Per últim, preveu 
una reserva de contractes a favor de centres especials de 
treball, en virtut de la qual es pot reservar la participació 
en els procediments d'adjudicació de contractes a aquests 
centres o reservar-ne l’execució en el marc de programes 
d'ocupació protegida quan, almenys el 70 % de les persones 
treballadores afectades, siguin persones amb un grau de 
discapacitat que, a causa de l’índole o la gravetat de les 
seves deficiències, no puguin exercir una activitat 
professional en condicions normals. Els ajuntaments no es 
poden mantenir al marge d’aquest context i amb la promoció de 
les  clàusules socials en les contractacions públiques, 
aspiren a avançar en l’articulació d’un mercat social de 
productes i serveis basat en criteris ètics, democràtics, 
ecològics i solidaris, com a eina en favor de la inserció per 
l’econòmic i de construcció de cohesió social. En segon lloc, 
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les Administracions tenen un paper fonamental en la regulació 
de les relacions laborals que estableixen, en definitiva, les 
condicions de treball de la seva plantilla. Per aquest motiu, 
l’existència de meses de concertació social contínues en les 
quals participin els responsables de la direcció de les 
administracions i els representants dels treballadors 
escollits és fonamental. Igualment, el diàleg i la 
comunicació continus també han d’existir amb els 
representants dels treballadors de totes aquelles empreses 
que presten serveis a l’Administració. Així, l’Administració 
ha de posar en funcionament bones pràctiques en l’àmbit del 
diàleg o la concertació social, exercint com a model no només 
per als treballadors del sector públic sinó també per a la 
concertació social en l’àmbit privat, en resposta a la seva 
obligació tan de garantir unes condicions de treballs dignes 
com de trobar solucions i respostes consensuades i dialogades 
entre empreses i treballadors als conflictes que sorgeixin. 
2. L’actuació de l’Administració davant aquelles persones amb 
situacions vulnerables, per garantir unes condicions de vida 
digna a totes elles. Malgrat que existeixen tímids senyals de 
millora, la crisi econòmica i social que fa més d’una dècada 
que suportem al nostre país ha tingut i té un fort impacte 
sobre les persones i la societat en general. Actualment, 
existeixen moltes iniciatives tan des de l’àmbit públic com 
des del món associatiu, com des de l’àmbit privat, que fan 
una tasca molt important d’acompanyament i suport d’aquells 
col�lectius en situacions més greus o més vulnerables. Les 
Administracions locals tenen un paper molt important pel que 
fa a decisions que tenen un impacte directe en l’economia 
familiar dels ciutadans a través de la regulació de les 
diverses taxes i preus públics que recapten en concepte del 
serveis que es presten a la ciutadania. En aquest sentit les 
Administracions, en molts casos, ja contemplen en les seves 
ordenances fiscals bonificacions i exempcions per a aquelles 
persones o famílies en situacions vulnerables per tal que 
puguin gaudir de determinats serveis, o que l’impacte de la 
recaptació municipal sigui menor a partir de determinats 
llindars de renda familiar o situacions familiars, socials o 
laborals concretes. 3. L’actuació de l’Administració no només 
respecte a aquelles empreses que li presten serveis sinó 
també respecte a totes les empreses del territori que 
gestiona, que tenen un important paper com a agents 
econòmics, socials i mediambientals i que formen el 
territori, tan social com geogràfic, que coneixem. Així 
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mateix, les administracions no poden restar alienes a cap 
problemàtica laboral o empresarial que es desenvolupi en el 
seu territori, en la mesura de les seves capacitats, els 
Ajuntaments i Administracions supramunicipals, com a 
administracions locals més properes als ciutadans, han 
d’intercedir i acompanyar als ciutadans, treballadors, i 
empreses, en aquelles problemàtiques o conflictes que puguin 
sorgir. En aquest sentit, cal reafirmar l’aposta i el suport 
pel desenvolupament i el manteniment de les empreses del 
territori gironí, i desenvolupar una cultura de reconeixement 
públic per a la tasca que fan aquestes empreses. Cal, així 
mateix, promocionar la consciència que les empreses formen 
part de la realitat gironina i del municipi on estan 
ubicades, no les ha de moure només una política empresarial 
sinó també social, en tant que està clarament associat al 
manteniment i creació de llocs de treball, alhora que també 
té impactes importants en la mobilitat de les persones, el 
medi ambient i el desenvolupament de sistemes de consum 
sostenibles. Al mateix temps que el manteniment i creació 
d’activitat empresarial genera un ingressos directes i 
indirectes per a les Administracions que en èpoques com 
l’actual tenen una gran importància en els seus balanços 
econòmics. Per aquest motiu, cal que les administracions 
públiques desenvolupin estratègies comunes, més enllà de les 
fronteres del seu municipi o comarca, per tal de promoure 
l’aprofitament conjunt de les sinergies generades per les 
zones industrials, promovent la mancomunació de serveis entre 
administracions, polígons, zones industrials, i empreses que 
permetin una major eficiència en la utilització de recursos, 
però, que també generin dinàmiques positives a través de la 
suma d’esforços.  És per això que el Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Figueres els següents: ACORDS: En matèria de contractació 
pública: PRIMER.-  Incloure en els PCAP les clàusules socials 
que recull  la Guia per a les clàusules contractuals de 
caràcter social de la Junta Consultiva de Contractació 
administrativa de la Generalitat de Catalunya. SEGON.- 
Incorporar en tots els contractes públics una clàusula 
contractual de caràcter essencial, que estableixi que els 
licitadors, contractistes, subcontractistes, empreses filials 
o empreses interposades no poden realitzar operacions 
financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països 
elaborada per les Institucions Europees o, en el seu defecte, 
pel govern espanyol o català, i que siguin considerades 
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delictives, en els termes legalment establerts, com a 
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la 
hisenda pública. TERCER.- Incloure en els PCAP, malgrat que 
l’empresa adjudicatària del servei pugui ser una empresa 
multiserveis, el compliment de les condicions laborals 
regulades en el conveni del sector d’àmbit provincial, català 
o estatal. Pel que fa a la protecció de les persones i 
col�lectius amb situacions vulnerables: QUART.- Seguir 
aplicant i estudiar noves fórmules, a través de les 
Ordenances Fiscals i de l’acció dels serveis socials i 
l’Ajuntament, per protegir aquelles persones o col�lectius 
més vulnerables o amb situacions de risc, com per exemple: 
persones en situació d’atur, famílies monoparentals o 
nombroses, jubilats, joves, famílies amb ingressos reduïts, 
desnonats, persones amb risc d’exclusió social, 
discapacitats, etcètera.  En matèria de protecció de 
l’ocupació de qualitat i del teixit empresarial de les 
comarques gironines: CINQUÈ.- Mantenir trobades de caràcter 
com a mínim anual amb els representants de les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives del municipi per 
tal d’analitzar plegats aquelles problemàtiques conjuntes, 
intentar prevenir-les o tractar temes específics que 
sorgeixin en determinats sectors o territoris. SISÈ.- A 
través d’aquest espai de diàleg social del municipi, establir 
conjuntament amb la resta d’agents socials, els protocols 
d’intervenció i actuació en el cas d’empreses que es trobin 
en situació de crisi, com processos de deslocalització, ERO o 
tancament, amb la màxima urgència i al màxim nivell de 
responsabilitat, entre l’administració, la direcció de 
l’empresa i els representants dels treballadors per tal de 
propiciar les condicions necessàries per mantenir l’activitat 
i els llocs de treball.  SETÈ.- Notificar aquest acord a la 
Diputació de Girona i als seus grups polítics."  Prossegueix 
amb la paraula la senyora Lladó Saus que diu que li agradaria 
remarcar que aquesta moció ha estat consensuada amb els dos 
sindicats Comissions Obreres i UGT i que busca que les 
administracions a vegades siguin molt més transparents i, 
sobretot, socialment responsables 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
darán apoyo como ya lo hicieron en el Consell Comarcal; que 
les gustaría hacer un pequeño apunte; que se debe tener 
cuidado cuando se apliquen las cláusulas para no perjudicar 
los pliegos de contratación y que se debe tener cuidado a la 
hora de aplicarlo. 
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 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Armengol 
Subirós que diu que ignora si hi ha plecs de contractació  o 
no amb bancs o quin tipus de relació contractual es té amb 
els bancs i si es poden incloure o no en aquest apartat; que 
el que està clar és que la totalitat dels grans bancs estan 
ubicats a paradisos fiscals; que una gran part de la seva 
activitat s'encamina i es fa real a través de paradisos 
fiscals; que la Candidatura d'Unitat Popular donarà suport a 
tota la moció, però que aquest és un altre moment apropiat 
que no s'ha de desaprofitar per tornar a parlar de banca 
ètica, de banca alternativa i per intentar, dins el possible, 
anar-hi derivant part de les finances municipals; que no hi 
ha dubte que una de les grans taques negres que té la 
humanitat avui dia és el tema dels paradisos fiscals; que és 
un pou de brutícia i de corrupció legalitzada i ben 
blanquejada; que s'ha de tenir en compte i que també s'ha de 
tenir en compte la possibilitat d'anar derivant les finances 
de l'Ajuntament a la banca ètica. 
 Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que 
donaran suport a la moció; que recorda que fa uns mesos es va 
aprovar una moció de caràcter similar a aquesta on es 
demanava la inclusió en els plecs de clàusules 
administratives particulars de diferents condicions de 
caràcter social; que quant al punt 1 vol recordar que si se 
segueixen clàusules com, per exemple, ara llegirà un plec de 
la clàusules vigent que diu que “Tenen preferència en 
l’adjudicació de contracte les proposicions presentades per 
empreses públiques o privades que en el moment d’acreditar la 
solvència tècnica tinguin en la plantilla un nombre de 
persones treballadores amb discapacitat superior al 2%”; que 
també s’intenta aplicar la possibilitat que els plecs de 
clàusules obliguin a l’adjudicatari a subrogar el 
treballadors de l’antic concessionari; que també preveure una 
reserva de contractes o establir contractes a favor de 
centres especials de treball com es fa, per exemple, amb el 
menjador social; que estan completament d'acord amb la part 
Segona en el sentit que les administracions han de contemplar 
les bonificacions i exempcions per aquelles persones en 
situacions més vulnerables i que també estan d'acord amb el 
tercer punt en relació a l’actuació protectora de 
l’administració. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Lladó Saus que diu que vol agrair a tots els grups municipals 
que assumeixin aquest compromís; que és evident que hi pot 
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haver algun dels acords que ja s’està complint, però que 
aquesta moció el que vol és que tots plegats es facin seu el 
compromís d’avançar cada dia més cap a una administració 
responsable socialment més transparent i que realment els 
ciutadans se’n puguin sentir orgullosos i que creu que és una 
molt bona notícia que l’Ajuntament de Figueres pugui estar 
compromès amb aquest acord. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la 
urgència de la moció abans transcrita. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar la moció abans transcrita. 
 
----35. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les intervencions següents: 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Vergés 
Moreno sobre si s'ha previst algun tipus d'ordenació de 
l'espai dels voltants de l'escola Carme Guasch perquè la gent 
hi pugui estacionar per deixar els nens a l'escola. Fa ús de 
la paraula el senyor Vergés Moreno que diu que la seva 
pregunta és referent a les modificacions que hi ha hagut a la 
part nord dels Parc dels Olivars en què s’han posat unes 
pilones a l’entrada de l’Escola d’Hostaleria i l’Àrea de 
Promoció Econòmica; que d’aquesta manera s’ha impedit el pas 
als vehicles en aquella zona entre l’encreuament i 
l’skatepark; que li han  comentat que hi ha algun problema a 
l’hora d’estacionar i de deixar els nens a l’Escola Carme 
Guasch; que hi ha gent que considera que aquell espai era 
bàsic per poder deixar els nens al col�legi; que pregunta que 
si s'ha previst algun tipus d'ordenació de l'espai dels 
voltants perquè la gent hi pugui estacionar i pugui deixar 
els nanos; que també vol preguntar si hi havia pensat ubicar-
hi algun tipus de lavabo públic perquè cada tarda molts nens 
i nenes gaudeixen d'aquell espai quan surten de les escoles i 
que el cap de setmana també hi ha moviment de gent i que creu 
que podria ser positiu que s'hi pogués instal�lar algun tipus 
de lavabo públic. 

Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
això va ser una demanda de la direcció del centre Carme 
Guasch per evitar problemes perquè a l’hora de recollida dels 
nens al col�legi i també de la gent que va a l’skate 
aparcaven sobre les zones dels aparcaments sorrals i entre la 
sortida dels nens i pares i els cotxes que estaven aparcats 
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allà hi podria haver hagut algun problema i que es va demanar 
que s'hi posessin pilones per la seguretat de la 
concurrència; que es va preguntar a la Guàrdia Urbana si allò 
era possible i com s'havia de fer; que s'ha executat el que 
va demanar el centres i que més que res s'ha fet per 
seguretat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Vergés Moreno que diu que li sembla que hi ha alguna 
dificultat a l’hora d’anar a deixar o recollir els nens en 
aquella escola; que a la finca del costat hi aparquen 
espontàniament altres cotxes; que no sap si hi ha algun tipus 
de previsió de fer-hi alguna cosa allà o simplement que la 
gent s’hi hagi adaptat al llarg del temps i que pregunta si 
s'ha pensat alguna actuació sobre el tema dels serveis. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que són 
conscients de la petició de lavabos a la zona de l'skate; que 
els joves que van a practicar skate ho han posat de manifest 
i que es mirarà la instal�lació de vàters químics o d'alguna 
cosa més permanent. 
 
----Serveis municipals: Preguntes que formula el senyor 
Amelló Montiu sobre quin és l'estat actual de les reunions 
amb el sindicat d'Ecoserveis i que quin és l'estat actual 
dels plecs de condicions de contractació. Fa ús de la paraula 
el senyor Amelló Montiu que diu que desde el pasado mes de 
agosto que se desconvocó la huelga de Ecoserveis saben que ha 
habido un calendario de reuniones entre el gobierno municipal 
y el sindicato de Ecoserveis y que le gustaría hacer alguna 
pregunta; que pregunta que cuál es el estado actual de esas 
reuniones; que qué nuevas informaciones y avances existen en 
la negociación; que para cuándo se tienen prevista la próxima 
reunión entre el sindicato y el gobierno; que cuál es el 
estado actual de los pliegos de condiciones de contratación; 
que les gustaría establecer una reunión entre el gobierno y 
los grupos de la oposición para que se les informe 
detalladamente de los avances de esta negociación y a la que 
también le gustaría que asistiesen a la reunión el señor 
Cabot y el señor Martínez. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que en 
relació a la petició de l’estat de les negociacions tot ve de 
la negociació del conveni col�lectiu d’Ecoserveis; que el mes 
de juliol això no va arribar a bon port; que hi havia una 
convocatòria de vaga que es va aturar amb un compromís de 
diàleg els mesos de setembre i octubre amb el sindicat 
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convocant de la vaga que és Co.bas; que s'han mantingut 
reunions aquest mes de setembre; que han estat reunions 
totalment enfocades a la petició d’informació de Co.bas 
respecte les condicions laborals que tenen  els treballadors 
de Fisersa; que pot dir que no s’ha parlat de la subrogació 
del contracte de recollida d’escombraries que és la que, en 
principi, es vol treure a licitació, sinó que s’ha enfocat 
totalment a veure la integració del personal d’Ecoserveis, el 
d’enllumenat i el de parcs i jardins, a l’empresa pública 
Fisersa i com impactaria des del punt de vista de 
representació sindical en el Comitè de Fisersa; que volien 
saber si hi hauria eleccions parcials o no, però que,  
sobretot, s’ha demanat informació sobre les condicions 
laborals, de conveni col�lectiu i de salari dels treballadors 
de Fisersa; que han tingut dues reunions i que hi va anar 
acompanyada pel regidor Quim Felip, com a conseller delegat 
d’Ecoserveis, el senyor Toro, com a conseller delegat de 
Fisersa, i els gerents de Fisersa i de Serveis Urbans, el 
senyor Jordi Cabot i el senyor Lluís Martínez; que estan una 
mica sorpresos de veure com els focus de les informacions se 
centren sobre Fisersa i sobre les condicions laborals de 
Fisersa quan del que haurien d'estar parlant és de les 
condicions laboral d'Ecoserveis i quines negociacions s’han 
de fer de fer de cara a tancar aquest conveni col�lectiu 
d’Ecoserveis; que seguiran anat a les reunions; que la 
pròxima serà el dimecres de la setmana que ve, però que volen 
instar tornar-se a seure a la Mesa de Negociació d’Ecoserveis 
perquè volen informació sobre Fisersa, però que no veuen que 
s’avanci en la negociació de conveni col�lectiu d’Ecoserveis; 
que el senyor Amelló també ha demanat els plecs de 
condicions; que ja han arribat, però que coincideixen aquests 
dies amb les vacances que fa el gerent, senyor Jordi Cabot; 
que fa els seus únics dies de vacances; que les havia d'haver 
fet a l’agost, però que en motiu de la convocatòria de vaga 
les va aplaçar; que es compromet a fer una reunió tan bon 
punt arribi perquè el govern té total interès en tirar 
endavant el conveni col�lectiu d’Ecoserveis i, per altra 
part, decidir ja del tot el model de gestió dels serveis que 
actualment engloba Ecoserveis, poder iniciar una licitació de 
plecs de condicions de la nova contracta i iniciar el pla de 
transició de treballadors d’Ecoserveis a Fisersa pel que fa a 
la jardineria i l’enllumenat; que el govern té més interès 
que ningú; que tenen la ciutat amb un servei de neteja 
deficient i també la necessitat de renovació urgent de 
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l’enllumenat; que els interessa, però que s'està en aquesta 
situació; que no tenen cap inconvenient a reunir-se per 
explicar el que està explicant aquí obertament i públicament; 
que tenen els plecs; que passaran a revisió tècnica i 
jurídica; que tan bon punt arribi el gerent faran una reunió 
i els faran arribar; que tenen el compromís que no es passarà 
a acord de Ple cap plec que no n'hagin pogut parlar 
obertament i que hagin pogut analitzar tots ja que són 
qüestions tècniques complexes que requereixen el seu temps. 
 
----Obres municipals: Pregunta que formula el senyor García 
Quesada sobre quin és el temps previst per finalitzar les 
obres de cobriment de les pistes del pati de l'escola Joaquim 
Cusí. Fa ús de la paraula el senyor García Quesada que diu 
que han començat les obres a l’escola Joaquim Cusí per cobrir 
les pistes del pati; que pregunta que quin és el temps 
previst per finalitzar aquestes obres; que creu que cal fer 
una reflexió sobre si aquestes obres no es podrien haver 
iniciat en període no lectiu perquè els alumnes s’han trobat 
que el seu pati ha quedat reduït a la mínima expressió i que 
no valora la necessitat de les obres, però que ja que s’han 
de fer si no es podrien haver limitat al màxim possible 
perquè els nens i nenes de l’escola gaudissin el màxim de 
temps possible d’un pati que, evidentment, ara no està en 
condicions. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que les 
obres han d’acabar abans de Nadal; que queden dos mesos i 
mig; que volien que s'haguessin fet durant les vacances 
d'estiu; que així es va collar una mica en el procediment, la 
licitació i adjudicació de l’obra, però que hi ha coses que 
s’escapen de les seves mans; que un cop adjudicada l’obra hi 
ha unes necessitats tècniques de replanteig i un mes d’agost 
enmig que fa que les empreses no estiguin a disposició, fet 
pel qual no s’ha pogut començar fins ara; que s’ha fet el 
replanteig de l’obra el mes de setembre i que s’ha començat 
just ara a primers d’octubre; que demanen excuses per les 
molèsties que segur que causa tenir una perforadora foradant 
a costat de les classes, tant per professors com per mainada, 
però que no s'hi ha pogut fer més; que estava previst fer-ho 
a l’estiu, però que els condicionants tècnics i de 
procediment ho han fet impossible i que van dirigits a que 
les obres estiguin acabades abans de Nadal. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Galimany 
Granés que diu que vol afegir que des de la regidoria 
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d’educació estan al cas d’aquestes obres; que aquesta setmana 
va anar al Consell Escolar perquè el senyor Francesc 
Cruanyes, responsable del Consell Escolar, no hi podia anar; 
que hi va anar ella i que es va interessar per les opinions 
que comportaven les obres en aquest període; que es va 
manifestar que realment és un període complicat que 
coincideix amb l’inici de curs, però que els mateixos alumnes 
que en pateixen les conseqüències després seran qui en 
gaudiran i que només vol reiterar que des de la regidoria 
estaran al cas. 
 
----Serveis municipals: Pregunta que formula la senyora 
Olmedo Delestal sobre quina valoració es fa sobre la denúncia 
per mobbing que va posar una cirurgiana de l'Hospital. Fa ús 
de la paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que volia 
parlar d’un tema una mica delicat que ha sortit a la premsa; 
que és el cas de l’Hospital i la cirurgiana que sembla ser 
que ha fet una denúncia al seu cap per mobbing; que sap que 
la Presidència li dirà que venir aquí a parlar de l’Hospital 
és com si sempre intentés desprestigiar, però que, 
evidentment, no intenta desprestigiar l’Hospital perquè 
funcionari prou bé, però que sí que creu que l'alcaldessa, 
com a responsable i presidenta de l’Hospital, ha de donar 
explicacions sobre què ha passat; que ha tingut converses amb 
el sindicat de metges que li han dit que és un fet que porta 
més de nou mesos; que no es tracta d'una cosa de 15 dies o un 
mes, sinó que ve de fa nou mesos; que el sindicat ha intentat 
parlar en diferents ocasions amb el gerent perquè és un tema 
greu i que s'havia de fer alguna cosa; que sembla ser que 
creuen que no s'ha fet res o que no s'ha fet prou o suficient 
perquè si s'hagués fet alguna cosa aquesta doctora 
possiblement no hagués posat aquest denúncia; que es creu que 
no s'ha parlat i que no s'ha arribat a agafar el problema 
d’arrel per no haver de sortir a la premsa amb aquest tipus 
de denúncia; que això no aporta cap publicitat ni fa cap bé 
als ciutadans de Figueres ni a ningú; que ha preguntat al 
senyor Diego Borrego que és membre del Patronat, però que ni 
tan sols s'ha comunicat quan hi va haver una reunió fa quinze 
dies; que el grup popular creu qeu és un fet molt greu que no 
els beneficia; que sembla que no s'ho prenen prou en serio 
perquè no s'ha comunicat al Patronat que està passant tot 
això quan aquesta doctora ja havia fet la denúncia; que estan 
molt sorpresos; que sap molt greu que a Figueres hagi de 
sortir aquest cas de mobbing que sembla que és el primer cas 
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arreu de Catalunya; que potser n’hi ha més, però que aquest 
toca Figueres i que creu que l'alcaldessa com a presidenta 
hauria de donar explicacions i que pregunta que quina 
valoració en fa.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que com a 
Presidenta demana a la senyora Olmedo que sigui molt prudent 
en el que exposa perquè una cosa és el que li hagi pogut 
explicar el sindicat de metges; que potser hauria d'escoltar 
primer les explicacions de l’altra part abans de crear aquest 
alarmisme i fer aquestes opinions subjectives sobre el que 
han fet o no han fet els altres; que aquest cas porta 
pràcticament un any en què aquesta senyora cirurgiana de 
l’Hospital de Figueres considera que el seu cap, metge també, 
li fa mobbing; que porta quasi un any; que pot dir que des 
del primer moment el gerent de l’Hospital li ho ha informat; 
que n’està ben assabentada; que va rebre fa més de 8 o 10 
mesos a aquesta senyora aquí a l’Alcaldia perquè li va 
demanar hora; que la va rebre i que la va escoltar; que tot 
el que va dir ho va contrastar amb qui ho havia de contrastar 
que són el gerent de l’Hospital i els caps mèdics; que s’han 
activat tots els protocols d’actuació en aquests casos; que  
s’han fet els informes necessaris per part de les mútues de 
prevenció de riscos laborals; que s’ha fet tot el recorregut 
que s’ha de fer i que així li ho informa, puntualment, el 
gerent de l’Hospital; que revisarà les actes del Patronat, 
però que diria que el gerent de l’Hospital n’ha informat al 
Patronat, ja que és una persona molt escrupolosa amb la 
comunicació; que aquest tema és molt delicat; que és una 
percepció subjectiva de mobbing que ha acabat amb una 
insatisfacció per part de tot el que s’ha fet i, que és molt, 
per intentar comprovar què ha passat en aquest cas i que no 
ha respost a les expectatives de la senyora que ha efectuat 
aquesta denúncia; que això porta un recorregut d’un any; que 
sí que hi ha una denúncia i que ningú pot privar ningú que 
denunciï, però que d’aquí no se’n poden treure conclusions 
perquè la senyora Olmedo exposa el tema com si ja realment 
s’hagués provat que hi a mobbing; que una denúncia no és més 
que un instrument per arribar a una conclusió que donaran el 
mitjans judicials ja siguin laborals o ja sigui una altra 
instància allà on hagin d’arribar; que pot ben assegurar que 
s'hi està al darrere des de fa temps i que s’han activat tots 
els protocols i s'han fet tots els tràmits i informes; que hi 
ha comunicació entre qui entén que n’hi ha d’haver; que es 
tracta de l’acusació d’una persona contra una altra; que 
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demanaria que es deixés fer el procediment que toqui en 
virtut d’una denúncia; que hi haurà les instàncies pericials 
i judicials que valoraran si en aquest cas hi ha o no hi ha 
mobbing; que s’ha intentat arribar a un acord; que també hi 
ha una petició d’indemnització de molts milions d'euros per 
part de la metgessa i que, per tant, han de ser prudents i 
deixar fer el recorregut que toqui per comprovar la veracitat 
d’una o altra opinió. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que, evidentment, és un tema 
important i delicat, però que si l'alcaldessa n'era 
coneixedora ho podria haver comunicat abans que sortís a la 
premsa perquè són els regidors i ella és la presidenta i 
l'alcaldessa; que com ha dit es tracta d'un tema delicat i 
gruixut i que creu que era molt important que ho hagués dit 
abans que sortís això a la premsa, ja que així potser 
s'hagués estalviat de preguntar-ho ara; que fa pocs dies que 
ho sap; que ho va saber quan va sortir a la premsa; que creu 
que amb tant de temps valia la pena que l'alcaldessa ho 
hagués dit; que es una manca de comunicació; que després ho 
pregunten aquí i que a l'alcaldessa li sap greu que li 
preguntin perquè diu que es posa en evidència l'Hospital, 
però que pregunta que quin mecanisme han de fer servir; que 
el senyor Amelló ha preguntat sobre el tema d'Ecoserveis 
perquè no havien dit res en dos mesos; que ara s'assabenten 
per la premsa d'aquest fet tant greu; que ha preguntat i que 
a l'alcaldessa ja li ha sabut greu; que creu que tenia 
l'obligació d'explicar-ho i que segurament ella no hagués 
hagut de fer aquí la pregunta.  
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no creu que sigui el Ple de l’Ajuntament el lloc on s’han 
de preguntar aquest tipus de coses; que ho diu amb tots els 
respectes; que va aparèixer a la premsa a instàncies de la 
pròpia senyora que va fer la denúncia; que és una intenció 
absoluta de fer-ho públic; que se li ha de donar el valor que 
té; que és la pròpia senyora la que va a la premsa a 
denunciar; que si la senyora Olmedo l'hagués trucat li hagués 
pogut explicar el mateix que li està explicant aquí 
públicament, però que no va convocar portaveus ni reunions 
perquè és un fet que passa a l'Hospital; que és un fet 
professional, però privat entre dos metges; que abans de 
portar les coses a plenari municipal hi ha tot un recorregut 
més prudent on tindrien totes les explicacions que volguessin 
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per part seva i que va sortir a la premsa a instàncies de la 
pròpia persona interessada en què sortís.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que primer va presentar la denúncia i 
que després ho va denunciar a la premsa, però que ha fet una 
denúncia al jutjat. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que va anar a fer una denúncia i va anar a la premsa; que una 
denúncia és una cosa en la qual s’hi poden trobar tots cada 
dia; que denunciar és un tràmit; que cal que hi hagi un 
recorregut i unes proves; que el fet en si no demostra res 
amb tots els respectes per la senyora metgessa; que el gerent 
de l'Hospital i ella mateixa s'han interessat molt per aquest 
tema, però que les expectatives de la gent o les percepcions 
subjectives dels fets aquí s’han de tractar amb molta 
prudència; que no són casos agradables per a ningú; que el 
fet d’anar a la premsa i el fet de posar una denúncia no és 
més que el que és; que no cal magnificar-ho i que el dia que 
hi hagi realment una prova ferma o una resolució judicial 
seran els primer en assabentar-se, però que mentrestant es 
tracta de mecanismes de denúncia i de prova entre dues 
persones que treballen en un hospital. 
 
----Cultura: Pregunta que formula la senyora Perpinyà 
Fortunet sobre si hi ha algun tipus de memòria econòmica en 
relació a la capitalitat de Figueres, Capital de la Sardana 
2017. Fa ús de la paraula la senyora Perpinyà Fortunet que 
diu que vol felicitar a tots perquè aquesta setmana s’ha 
signat el protocol d’actuació en relació a la capitalitat de 
Figueres, Capital de la Sardana 2017; que sembla que hi ha 
una comissió que hi està treballant; que pregunta que si hi 
ha algun tipus de memòria econòmica que es lligui en aquesta 
capitalitat; que demana que se'ls doni informació al voltant 
dels actes previstos; que sap que hi ha contactes amb serveis 
educatius; que els sembla una molt bona proposta que sigui 
una qüestió transversal de ciutat i que es treballi d’aquesta 
manera, però que també els agradaria saber algunes coses més 
que no cal que sigui avui i que els agradaria poder 
participar de tota aquesta tasca. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que agaiex 
les felicitacions i que de ben segur que ara que s’activa tot 
el protocol i la programació d’activitats n’aniran parlant i 
hi podran anar participant. 
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 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Felip 
Gayolà que diu que quan ho tinguin tot una mica més enllestit 
faran una reunió amb tota la gent del grup municipal per 
explicarà d'ara fins l'any que ve tot el que s'anirà fent. 
 
----Policia urbana: Prec que formula el senyor Amelló Montiu 
perquè se segueixin sempre els mateixos protocols quan la 
grua retira un cotxe mal aparcat. Fa ús de la paraula el 
senyor Amelló Montiu que diu que el pasado día 21 de 
septiembre un vecino le hizo llegar unas fotos de un vehículo 
con el logotipo del Ayuntamiento de Figueres que estaba mal 
aparcado y que se lo estaba llevando la grúa; que el problema 
no es ese, sino que lo que hizo enfadar a este vecino es que 
cuando la grúa ya arrancaba y se lo llevaba apareció el dueño 
del vehículo y la grúa lo descargó y lo dejó en el sitio; que 
esto desde el punto de vista de Ciudadanos es indignante 
porque a otro vecino cualquiera se le hubiera llevado el 
coche y hubiese tenido que pagar la correspondiente multa y 
la retirada del depósito; que tiene las fotos, la hora, la 
calle y todo; que cree que se debe tener cuidado con estas 
acciones porque los vecinos realmente se enfadan y que cuando 
se lo lleva la grúa se enfadan, pero si ven que vehículos 
oficiales o con el logotipo del Ayuntamiento son retirados 
por la grúa y son bajados de la grúa, molesta porque parece 
que hay una doble vara de medir y que pide que se sigan los 
mismos protocolos siempre. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que 
realmente si es así es imperdonable i que si el senyor Amelló 
els passa la foto del vehicle i identifiquen els fets ja 
faran el que s’hagi de fer. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que su reclamación no es para 
expedientar al trabajador ni para que se le haga un juicio, 
sino justamente para avisar que se deben seguir los 
protocolos y se deben hacer las cosas como se deben hacer; 
que sencillamente era eso y que tienen el coche con la 
matricula, pero que en la foto está tapada la matrícula. 
 Seguidament fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que es compromet a mirar-ho; que amb tota 
seguretat que l’actuació haurà estat curosa; que segur que 
constarà quan va passar, qui hi havia i qui va fer la feina; 
que com qualsevol ciutadà que li enganxa el cotxe a la grua i 
arriba al moment hi ha una taxa de desenganxar; que no 
s’emporten el cotxe, però que hi ha una taxa i una sanció; 
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que entén que es devia tractar d'un treballador municipal; 
que potser hi havia una emergència; que s’hauria de veure; 
que mirarà quin dia i a quina hora i que en tot cas de ben 
segur que no caldrà que s'aporti la fotografia perquè estarà 
identificat segur per la feina dels agents amb tota 
seguretat. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre quin temps es preveu per posar dos punts de 
recàrrega de vehicles elèctrics. Fa ús de la paraula el 
senyor Borrego Torres que diu que aquesta pregunta la 
portaven al Ple de setembre, però que la va deixar al tinter 
perquè l'alcaldessa va demanar que s’anés més ràpid pel tema 
de l’Acústica; que, per coses de la vida, en part s’ha 
respost fa uns dies; que vol preguntar sobre el tema dels 
vehicles elèctrics i els llocs de càrrega; que ha sortit un 
tema que es farien dos punts a Figueres i que la pregunta 
anava per aquí; que lamentablement tot i ser la segona ciutat 
de la província amb això porten força retràs; que ja no parla 
de Girona que tenen forces punts, sinó ciutats com Banyoles 
que des de l’any 2013 ja té dos punts de recàrrega; que 
pregunta que quin temps es preveu per posar aquests dos punts 
de recàrrega; que si el cost estarà inclòs en el pressupost; 
que si està previst pagar-ho a través de subvencions com 
podria ser una d'elles a través del Ministeri d'Indústria; 
que l'anterior regidor de medi ambient es va posar en el 
projecte de la ciutat Smart City; que això de moment ja els 
va costar 25.848,94 euros; que van posar sensors a la ciutat 
i panells a l’entrada de la ciutat indicant quantes places 
d’aparcament hi havia lliures; que vol saber si des de l’àrea 
de medi ambient continuen amb aquest projecte; que com està i 
que quin seria el futur de tot això. 
 Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu 
que sobre els punts de recàrrega se n’encarrega l’empresa 
Fisersa; que la iniciativa seria posar dos punts públics de 
recàrrega; que actualment a Figueres només n’hi ha de privats 
o en instal�lacions privades; que abans de final d’any, tal 
com es va fer públic, n’hi ha d’haver un a la zona de la 
Pujada del Castell i un altre a la plaça de la Palmera; que 
en aquests moments no està en condicions de parlar de costos, 
però que es compromet a parlar-ne amb Fisersa i facilitar-ho 
tant bon punt sigui possible; que la intenció és incentivar 
des de l’àrea de medi ambient que siguin més els punts de 
recàrrega; que en aquest cas hi hauria aquests dos que seran 
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una realitat a finals d'aquest any o inicis del que ve en el 
centre de la ciutat; que s’està estudiant quina hauria de ser 
la xarxa de punts de recàrrega a les afores de la ciutat 
pensant més en zones comercials, d’esbarjo i zones de fàcil 
accés per tothom; que pel que fa al projecte Smart City és 
cert que s’hi van abocar uns diners; que és una qüestió prou 
complexa com perquè des que va assumir o se li va confiar la 
regidoria de medi Ambient, la posés en standby per mirar si 
havien de continuar per aquesta línia o si el que els 
reportava valia allò que els costava; que li assegura que 
tant bon punt tingui resposta, que encara no la té, informarà 
a tots els portaveus municipals; que està en standby i que no 
se n’han desfet, però que tampoc hi estan invertint diners. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula la senyora Lladó 
Saus sobre quina previsió hi ha i quines alternatives de 
mobilitat es dona mentre durin les obres de la rotonda de la 
plaça del Sol. Fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus que 
diu que la seva pregunta anava referida al tema urbanístic; 
que ha sortit en premsa que finalment es confirma que el 24 
d’octubre es comencen les obres de la rotonda de la Plaça del 
Sol que ha d’executar Foment; que aquella cruïlla és un punt 
neuràlgic en mobilitat; que pregunta que quina previsió hi ha 
i quines alternatives es donen; que si s'ha informat als 
veïns i que vol saber una mica les alternatives que s’hauran 
de donar a nivell de mobilitat i la durada que tindran 
aquestes obres. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que les 
obres de la rontonda de la Plaça del Sol porten un recorregut 
des que hi va haver el compromís del ministeri de Foment, es 
va incorporar a pressupostos i s’ha licitat tota l’obra; que, 
finalment, és una realitat de la qual n’estan molt contents 
perquè que és una obra esperada; que aquestes rotondes han de 
resoldre la mobilitat en aquest punt neuràlgic de la ciutat i 
permetran resoldre deficiències importants que estan passant 
ara a l’entorn de l’avinguda Salvador Dalí i l’accessibilitat 
al centre de la ciutat; que estan immersos en l'organització 
del que suposarà l'impacte que comencin les obres en aquest 
punt, tant quant al mercat setmanal de la roba com en 
mobilitat ordinària, en accessibilitat a la biblioteca i al 
propi desplaçament de Comerç Figueres que està instal�lat 
dins l’edifici; que tot això s’està valorant; que s’han fet 
dos o tres reunions de manera transversal per part de Guàrdia 
Urbana, de Mobilitat i de mercats; que tot això ho 
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acceleraran tant com es pugui tenint en compte que la 
notificació que començaven les obres el 24 d’octubre es va 
rebre el 26 o 27 de setembre mitjançant l’aparició de 
responsables de l’empresa adjudicatària amb seu a Galícia que 
s’ha instal�lat a la ciutat temporalment per fer aquesta 
obra; que aquesta obra té un termini d’execució segons 
projecte de set mesos; que compten que amb deu mesos pugui 
estat; que, en tot cas abans de l’estiu de l’any que ve 
haurien d’estar; que això, de moment, ja suposa que s'hagi 
cedit l’espai de l’antiga oficia de turisme com a seu o 
oficina; que també serà imminent la recerca d'un espai per a 
Comerç Figueres; que la propera setmana serà determinant per 
informar els  veïns, biblioteca o mercat, com a mínim de les 
primeres afectacions; que, per part, dels serveis tècnics 
s’està veient el pla d’obra i per on es comença; que no serà 
el mateix si es comença per la banda de l’Avinguda Salvador 
Dalí que si es comença pel carrer Empordà o que pel carrer 
Mestre Falla; que són obres que comencen el dia 24; que 
s’estan fent cates per veure la resistència que tindrà en 
relació a les obres la riera que passa per sota cap a la 
Rambla; que si tot va bé, les cates surten bé i tot respon a 
les exigències de resistència de seguretat previstes 
començaran el 24 d’octubre per durar set mesos, segons 
projecte; que suposarà un desplaçament temporal i permanent 
del mercat de la roba, almenys pel que fa a les parades que 
es posen a la Plaça del Sol; que serà més plaça que rotonda; 
que serà rotonda en el sentit que farà la funció de giratori, 
ja que serà totalment accessible per la quatre bandes, però 
que no serà només rotonda, ja que serà d'una ampliada dues 
vegades la Rambla Nova que hi ha al Rally sud, però una mica 
més xata; que també suposarà una ampliació de les voreres de 
la banda d’on hi ha les cafeteries i bars i una ampliació 
d’una zona verda important davant de la biblioteca; que tot 
ha de quedar més ordenat i endreçat, però que sobretot s’ha 
de permetre aquest giratori que resoldrà molts problemes de 
rectificació de recorregut per part de vehicles que vénen de 
França cap al sud, i possibilitar l’accessibilitat al centre, 
per treure també un debat imminent han de resoldre aquests 
mesos que hi haurà les obres i que, per tant, tenen temps per 
fer-ho, però que en aquests set mesos haurien de resoldre 
temes com l’accessibilitat a la Rambla des de la Plaça del 
Sol d’acord amb el pla de mobilitat que se sotmetrà a debat i 
a estudi; que si cal s'haurà de prendre la decisió que toqui 
en relació a l'accessibilitat a la Rambla pel carrer Lasauca, 
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què passarà amb el carrer Rodes, i què passarà una vegada 
l’accessibilitat a La Rambla pel carrer Lasauca en relació a 
anar cap a est o tornar cap a nord; que són temes en els 
quals hi estaran immersos en els propers mesos; que es 
compromet a que hi participin tots perquè, realment, és un 
punt neuràlgic de la circulació de Figueres; que una decisió 
o una altra pot tenir afectacions importants sobre el centre 
de la ciutat; que aquesta rotonda significa la recepció de 
l’avinguda Salvador Dalí perquè aquesta obra és fruit d’un 
compromís verbal que es pot complir o no depèn el que 
decideixi el Ple com és que el Ministeri de Foment entén 
complerts els seus compromisos amb la construcció d'aquesta 
rotonda; que el director general de Foment va manifestar en 
que voldrien que l'avinguda Salvador Dalí que encara és 
interurbana passés a ser urbana que és realment la 
funcionalitat que té i que això també es sotmetrà a debat i a 
decisió del plenari. 
 
----Vies públiques: El senyor Amelló Montiu explica que creu 
que seria una bona iniciativa mirar d'acollir-se al Pla 
d’Acció i desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als 
Vehicles Elèctrics de Catalunya. Fa ús de la paraula el 
senyor Amelló Montiu que diu que en la prensa han visto lo de 
los puntos públicos de recarga; que quiere puntualizar que 
aquí en Catalunya tienen el PIRVEC que es el Pla d’Acció i 
desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles 
Elèctrics de Catalunya; que es un plan de 2016-2020 i que 
cree que se podrían acoger; que ahí hay una valoración de lo 
que costaría ponerlo; que los puntos semirápidos que son los 
que podrían poner en la calle están valorados en 13.000 
euros, 9.500 para el equipo, 3.500 para la puesta en marcha, 
potencia y energía 2.000 euros y mantenimiento 1.500; que le 
parece que se subvenciona hasta el 50%; que cree que podría 
ser una buena iniciativa para mirarlo y que solo es una 
puntualización. 
 Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu 
que abans s'ha oblidat de les qüestions que havia plantejat 
el senyor Borrego; que s'han sol�licitat aquestes subvencions 
i alguna altra per poder assumir no només la instal�lació 
d’aquests dos punts, sinó dels que vénen; que es té en compte 
aquesta i d’altres i que en aquest moment no pot concretar el 
nom que tenen, però que s’han fet totes les sol�licituds 
perquè s’ha escanejat tot el que hi ha per mirar que es 
puguin subvencionar totes aquestes instal�lacions. 
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----Assistència social: Pregunta que formula el senyor Amelló 
Montiu sobre quines actuacions concretes s'han portat a terme 
dins el marc del programa pilot anomenat Invulnerables. Fa ús 
de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu que el pasado 
27 de junio se aprobó en Junta de Gobierno Local un convenio 
marco de colaboración entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Família, la fundación bancaria La Caixa, la 
fundación Futbol Club Barcelona, la Fundación Rosa Oriol y 
los Ayuntamientos de Tortosa, Vendrell, Figueres, Manresa, 
Lleida, Manlleu, Salt i LLoret para la ejecución de 
Invulnerables; que el programa Invulnerables es un programa 
piloto que se dirige a niños que viven en contextos de 
vulnerabilidad de sus familias y que da respuesta a las 
necesidades básicas no cubiertas, ofreciendo acompañamiento y 
apoyo integral a la familias; que pregunta que qué 
actuaciones concretas se han llevado a término hasta el 
momento por parte del Ayuntamiento de Figueres en el marco 
del programa piloto Invulnerables y que si se ha difundido la 
iniciativa entre el empresariado local con la finalidad de 
potenciar la cooperación público-privada a favor de las 
personas en riesgo de exclusión social. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que en pot 
informar perfectament; que el projecte Invulnerables és un 
projecte promogut a iniciativa privada des del punt de vista 
de tercer sector, en aquesta ocasió la Fundació Rosa Oriol, 
la fundació bancària La Caixa, el Futbol Club Barcelona que 
són els que realment ho van portar a la Conselleria d’Afers 
Socials i Família que era assumida en aquell moment per la 
consellera Munté i actualment per la consellera Bassa; que el 
projecte Invulnerables és un projecte molt interessant i 
idoni per a ciutats com Figueres i que per això va ser 
seleccionada en aquesta relació de ciutats arreu de 
Catalunya; que de la província de Girona només van ser 
seleccionats Lloret i Figueres; que durant aquests mesos 
aquest projecte ha passat per la fase de convocatòria d'acord 
amb unes bases i per la fase de selecció d’entitats 
prestadores a cada ciutat; que l'aprovació d'aquestes bases i 
aquesta selecció s’ha fet per part de la fundació bancària La 
Caixa i la Fundació Rosa Oriol; que s’han distingit dues 
categories d’entitats que portaran a terme els projectes; que 
hi ha d’haver a cada ciutat una entitat coordinadora que 
serveixi d’aixopluc de les entitats prestadores perquè el 
projecte Invulnerables es tracta, bàsicament, de l’atenció de 



 

 121 

cinquanta nens o nenes de la ciutat en tots aquells aspectes 
que poden ser des del punt de vista de la pràctica 
d’activitat esportiva, l’atenció sanitària mitjançant l’ajuda 
de pròtesis, ulleres o dentista, l’assistència a logopeda, si 
es necessari, o qüestions de psicomotricitat; que es tracta 
que cinquanta nens o nenes de la ciutat rebin atenció, tant 
des de la vessant sanitària com des de vessant d’atenció més 
sociosanitària com atenció extraescolar, de manera continua 
durant tots els anys que duri el projecte; que aquests nens 
s'hauran considerat a criteri de la Fundació Rosa Oriol i de 
la fundació bancària La Caixa amb una tasca prèvia efectuada 
per part de la coordinadora que hi hagi a cada ciutat; que no 
es tracta de famílies que actualment estiguin passant pel 
circuit dels Serveis Socials per les causes d’atenció social 
d’acord amb el programa que ja té el Departament de Benestar 
i Família, sinó que es vol abordar la franja de la 
vulnerabilitat que pot suposar un mal moment en una família, 
una precarietat econòmica que permeti que famílies 
normalitzades i totalment estructurades fa uns anys puguin 
perdre aquesta franja de seguretat i passar a una situació 
d’exclusió social; que creu que poden donar dades de 
l’entitat seleccionada en aquesta ciutat per dur a terme 
aquest projecte; que la presentació del projecte es farà el 
dia 20 d’octubre; que s'està preparant la comunicació; que 
seran informats i que és una entitat de la ciutat amb una 
trajectòria implantada en la prestació de l’atenció d’aquesta 
vulnerabilitat a la ciutat que serà qui coordinarà la resta 
d’entitats esportives que hi participaran mitjançant esport 
base per a atenció d’aquesta mainada com altres entitats de 
la ciutat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu agradecería si les pasasen la 
información que pudiesen y que los mantengan informados sobre 
el proyecto porque lo consideran interesante. 
 Seguidament, intervé la senyora Galimany Granés que diu 
que amb molt de gust passaran informació al senyor Amelló i a 
tots els grups municipals. 
 
----Pressupostos: Pregunta que formula la senyora Olmedo 
Delestal sobre si calen tots els assessors a les meses de 
negociació. Fa ús de la paraula la senyora Olmedo Delestal 
que diu que és un tema una mica llarg i feixuc, però que 
intentarà ser breu; que va demanar les factures de despeses 
institucionals de l’Alcaldia; que li va arribar alguna cosa; 
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que ara ha demanat un llistat de proveïdors, però que ha fet 
una mica de valoració i que hi ha un parell de coses que 
criden una mica l'atenció; que hi ha Estratègia Local que són 
uns assessors que havien assessorat en tot el tema de les 
meses de negociació i que ha vist que és un pressupost de 
30.000 euros; que en aquest 2016 també estan amb meses de 
negociació; que creu que en aquestes meses de negociació que 
s'han dut a terme durant aquests mesos al final estava molt i 
molt clar el que s’havia de debatre; que el senyor Montoro o 
el Partit Popular havia tret uns drets adquirits als 
treballadors, però que després, senzillament, se'ls van 
retornar; que pregunta que si cal tota aquesta mena 
d'assessors amb aquests preus; que una cosa és un conveni  
col�lectiu on es pot necessitar algun suport; que ella creu 
que el senyor Masquef està capacitat de tirar endavant les 
meses de negociació, ja que té molta mà dreta i mà esquerra; 
que pregunta que per què hi ha d'haver allà dos o tres 
persones; que li agradaria que això s'expliqués una mica; que 
també pregunta que per què aquestes partides s’inclouen amb 
les despeses institucionals i de protocol d’Alcaldia; que no 
li acaba de lligar; que sempre ha entès que a partir de 
18.000 euros feia falta un concurs i que no sap si s'ha fet o 
no; que podria parlar durant molta estona de coses que li han 
cridat l’atenció; que també hi ha el Dret la Terra que és una 
empresa de Manresa que es dedica a contenciosos; que ha 
comptat que, més o menys, se li han pagat 40.000 euros; que 
hi ha una àrea que és exclusivament per contenciosos i que té 
unes despeses; que pregunta que per què s’inclou  en aquestes 
despeses institucionals d’Alcaldia; que pregunta si es fa el 
concurs; que agrairia que li enviessin el llistat dels 
proveïdors; que va entrar una instància a l'Oficina Municipal 
d'Atenció al Ciutadà; que potser algun dia s’haurien de 
trobar tots per explicar-ho una mica; que hi ha coses de 
Comunicació que li han cridat molt i molt l’atenció i que 
pregunta que què han de dir al respecte. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que en poden 
parlar quan la senyora Olmedo quan vulgui; que està a 
disposició al seu despatx per parlar de totes les factures 
que consideri que requereixen una explicació; que creu que sí 
que cal un assessorament extern, tècnic i específic per les 
qüestions que se'ls van encarregar; que aquests professionals 
són per assessorar en temes específics perquè en tenen tots 
els coneixements; que no creu que sigui convenient que sigui 
un regidor el que decideixi aquestes coses; que els regidors 
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formen part de les meses de negociació, però necessiten un 
assessorament especialitzat com totes les matèries, tant 
laboral com altres matèries; que si hi ha professionals pel 
món i en el mercat és perquè fan una funció que és la 
d’assessorar els que ocupen càrrecs representatius en aquest 
cas, però que també ho fan a les empreses privades; que 
aquestes partides que diu que estaven a despeses 
institucionals l’any 2015 són les mateixes que en el 
pressupost de 2016; que ho veurà penjat d’Alcaldia, però en 
una partida que diu Estudis i Treballs tècnics perquè, 
justament, anaven en aquesta partida de Despeses 
institucionals o representatives que era l’única que hi havia 
a Alcaldia i que no va considerar adequat que seguís estant 
en aquestes Despeses institucionals i que en el 2016 es va 
crear, també depenent d’Alcaldia, una partida específica 
d’Estudis i treballs tècnics que són aquestes encàrrecs 
d’assessorament extern per temes d’assessorament en matèries 
que tracti l’Ajuntament; que el Dret de la Terra és un 
advocat que ha portat contenciosos en matèria de personal; 
que cada vegada que hi ha un contenciós costa diners; que 
tothom té dret a anar a discutir el que cregui que no se li 
reconeix, però que aquesta bel�ligerància costa molts diners 
a l’Ajuntament perquè cada vegada s’ha de comparèixer amb un 
advocat i amb procurador; que el lletrat de l’Ajuntament que 
porta el tema de contenciosos que fa una feina fantàstica, el 
senyor Torrent, ha portat contenciosos des de fa molts anys i 
que si algun l’haguessin hagut d’externalitzar hagués costat 
molts diners; que porta tot el camp en l’àmbit d’urbanisme i 
qualsevol altre, però que quan són coses de personal es 
tracta dels mateixos companys de l’Ajuntament que treballen 
taula a taula amb el senyor que ha de defensar en contra del 
personal i a favor de l’Ajuntament perquè no s'ha d'oblidar 
que el lletrat representa i defensa l’Ajuntament i que, per 
tant, es tractaria de personal funcionari de l’Ajuntament que 
seria l’advocat contrari a un altre personal funcionari de 
l’Ajuntament que és el que posa el contenciós; que per això 
es contracta externament quan es tracta de casos de personal 
que posa contenciosos; que això val diners; que podria dir el 
que val cada any que es posin contenciosos per part de 
treballadors de l’Ajuntament; que si s’han de posar i es 
guanyen, perfecte, però que si es perden repetidament és una 
llàstima perquè val molt diners i que aquesta partida la 
trobarà a partir de l’any 2016 en la partida d’Estudis i 
treballs tècnics penjada també d’Alcaldia. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que crida l’atenció que l'alcaldessa 
respongui que creu els assessors són necessaris i que aquesta 
feina no l'ha de fer un regidor; que possiblement algun 
assessor sí, però creu que en moments determinats i moments 
puntuals i que si el regidor no pot fer això potser les meses 
haurien de ser amb els assessors i prou; que creu que aquesta 
feina l'ha de fer el regidor que porta l'àrea de personal 
perquè és molt capaç, ho fa molt bé i té molta mà dreta i mà 
esquerra, però que, tot i així, en un moment determinat pot 
necessitar algú expert; que no es tanquen en banda, però que 
fan falta no sempre; que l'alcaldessa no pot contestar que no 
és la feina del regidor; que pregunta que quina és la feina 
del regidor de personal o d'hisenda perquè es pot anar 
agafant gent i potser els vint-i-un regidors que vagin al 
carrer; que no creu que sigui la resposta el fet de dir que 
no és la feina del regidor; que els temes de les últimes 
meses de negociació eren dos i dos; que el senyor Montoro va 
treure uns drets adquirits, però els va tornar a posar i que 
per això no calen assessors ni cal res, sinó que és dir que 
s'aprova encara que agradi més o menys perquè aquests dies 
els tornen a tocar i s'han de tornar per força perquè si no 
ho denunciaran; que parla de les últimes meses de negociació; 
que ha anat sempre a totes, però que les últimes tres o 
quatre s'ha estat debatent els tres dies de "moscosos" o de 
vacances; que era senzillament això; que ha esta molt absurd; 
que estaria d'acord si s'hagués tractat d'un conveni o una 
cosa més densa, però que si a sobre l'alcaldessa dóna aquesta 
resposta encara ho entén menys; que són punts de vista i que 
l'alcaldessa té una manera de fer i de  veure-ho, però que el 
grup popular no ho faria d’aquesta manera. 
 
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula la senyora 
Lladó Saus sobre quina previsió o solució es té per la sala 
de Vilatenim que s'ha tirat a terra. Fa ús de la paraula la 
senyora Lladó Saus que diu que els veïns de Vilatenim van 
veure fa dues setmanes com els tiraven a terra la seva sala; 
que pregunta que quina previsió tenien o que quina solució hi 
ha perquè tinguin un lloc alternatiu. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
ja s’han trobat amb els veïns moltes vegades; que el lloc 
alternatiu està al costat del Pa Volador; que s’ha fet tot el 
projecte; que si no recorda malament ho posaran tot a punt de 
contractació; que s'han demanat tres ofertes i que amb 
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aquestes tres ofertes ja es podrà començar i que no es vol 
aventurar, però que la data de termini creu que tirant llarg 
pel gener ja estarà la carpa posada a Vilatenim. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Lladó Saus que diu que si està parlant d'una carpa. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Felip Gayolà 
que diu que sí que, ara per ara, una carpa. 
 
----Ajuntament: Pregunta que formula el senyor Amelló Montiu 
sobre si s'ha començat a elaborar un codi de consulta i de 
bon govern. Fa ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que 
diu que han visto como en otros municipios de la provincia 
durante este último mes se han aprobado comisiones para crear 
un código de conducta de buen gobierno o directamente se han 
aprobado una serie de códigos de conducta y buen gobierno, 
todo amparado por el artículo 55.3 de la Ley 19/2014, de 29 
de diciembre, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno que insta a crear estos códigos de 
conducta; que pregunta que si  se ha comenzado a elaborar 
este código de consulta y buen gobierno en el Ayuntamiento de 
Figueres; que en caso de ser así si tienen pensado reunir a 
los grupos de la oposición para que den su opinión y que, en 
caso de ser así, si tienen prevista alguna fecha para que 
esté finalizado. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que 
l’Ajuntament de Figueres va començar la redacció d’un codi 
ètic, un codi de conducta l’any 2012 amb un recorregut curt, 
però amb un contingut bo; que en aquell moment es va estar 
treballant en un codi ètic; que no hi havia aquesta llei de 
transparència, però que ja, impulsat per associacions 
municipalistes com l’Associació Catalana de Municipis, i com 
a pràctica de govern obert i democràcia, s’impulsava 
l’aprovació de codis ètics a les administracions; que en 
aquell moment era Tinent d’Alcalde i l’Alcalde era Santi 
Vila, però que ella mateixa se’n va cuidar; que era un 
projecte de codi ètic que creu que podrien tornar a posar 
sobre la taula plenament vàlid i vigent amb unes petites 
adaptacions per la nova Llei de Transparència, però que no 
creu que difereixi molt perquè té un articulat molt extens; 
que creu que seria perfectament vàlid i que podrien 
recuperar-lo; que en aquell moment no va prosperar; que es va 
deixar perquè la primera vegada que es va portar al Ple creu 
que hi va haver una rebotida important, però també es va 
vincular a la  necessitat de control de l’aplicació d’aquest 
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codi ètic al Síndic de Greuges Municipal que també ha tingut 
un recorregut molt més llarg, però igual d’atzarós; que és 
una bona proposta; que li agradaria que es tornés a posar 
sobre la taula perquè hi havia feina al darrera; que hi havia 
una bona elaboració; que el passarà als regidors; que ho 
poden mirar i posar sobre la taula; que li sembla bé que 
prosperi un codi ètic perquè és símptoma de democràcia 
avançada i que aniria molt bé en aquest Ajuntament de 
Figueres. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que conoce la propuesta de Santi Vila; 
que está la noticia todavía en la web; que algún regidor ya 
le había comentado que había llegado, pero que ahí se había 
quedado porque no había tenido mayor recorrido; que no sabe 
si hay que recuperar ese o hacer otro, pero que hay que 
hacerlo y ponerse a hablar; que le gustaría que se pudieran 
poner a hablar sin tener que presentar una moción para crear 
una comisión para dentro de seis meses empezar a hablar; que 
le gustaría que fuese de buena voluntad por parte de todos; 
que lo recoge la Ley y que sería bueno empezarlo; que le 
gustaría que le hiciera legar esa propuesta porque ellos en 
aquel momento no estaban ahí y que la podrían estudiar y a 
ver qué dice el resto, pero que discutir es bueno. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre si la pilona del carrer està espatllada. a ús de 
la paraula el senyor Borrego Torres que diu que d’ençà de la 
Fira del Vi que hi ha la pilona del carrer Nou baixada; que 
no sap si és que ningú passa per allà perquè ningú ho ha 
preguntat; que fa setmanes que la pilona del carrer Nou està 
baixada; que és aquesta famosa pilona que s’està més dies 
espatllada que funcionant i que pregunta que si espatllada o 
què li passa. 
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Borrego Torres 
perquè se tornin a situar dues places de minusvàlids al barri 
de la Creu de la Mà. Fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que es va tancar el pàrquing del carrer 
Borrassa; que hi havia dues places per a minusvàlids; que hi 
va haver una reunió amb els  veïns de la Creu de la Mà que 
van demanar si aquestes places es podrien situar al barri 
perquè les persones que les feien servir s’han trobat ara 
sense plaça i que pregunta que si això pot accelerar el tema 
de zona verda d’aparcament en aquella zona. 
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 Seguidament, intervé la Presidència que diu que miraran 
quina és la incidència de la pilona del carrer Nou; que la 
veritat és que no en tenia constància que estigués 
continuadament baixada; que ho comprovaran des de Guàrdia 
Urbana; que sí que hi havien dues places de minusvàlids al 
pàrquing de la Creu de la Mà que es haver de tancar; que, 
tant el regidor com ella mateixa hi van anar una tarda a 
instàncies de persones minusvàlides que aparcaven allà; que 
es va mirar de posar-ne una en un dels laterals de la plaça 
per pal�liar aquesta situació; que la zona verda s’està 
treballant des de Fisersa; que hi ha voluntat d’ampliar una 
experiència d’èxit que ha passat al Barri d’Enric Morera i 
traslladar-ho a un barri també molt residencial, densament 
habitat i amb necessitat d’aparcament per part dels veïns, 
com és el de la Creu de la Mà; que seguiran treballant en 
aquest tema i que des de Fisersa s’està treballant en aquest 
sentit de manera que es puguin fer ja els processos de 
consulta als veïns, de recopilació de dades i d’implantació 
de zona verda a la Creu de la Mà. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que pregunta que si l'alcaldessa li estat 
dient que durant quatre setmanes que porta la pilona baixada 
ningú se n'ha adonat que aquesta pilona porta baixada les 
vint-i-quatre hores del dia durant quatre setmanes; que 
pregunta que si és que no hi ha passat la Guàrdia Urbana, 
ningú dels regidors ni ningú dels serveis tècnics de la 
ciutat; que és un lloc on hi passa tothom; que pregunta que 
com pot ser que en quatre setmana ningú se n'hagi adonat i 
que ara miraran que què passa i que la resposta de 
l'alcaldessa és de jutjat de guàrdia. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que segur que hi ha passat Guàrdia Urbana i que demà al matí 
explicaran quina incidència hi ha; que hi passa, però que hi 
passa a peu perquè no és veïna i que la pilona no és cap 
obstacle si s'hi passa a peu; que segur que si hi ha una 
incidència està detectada per part de la Guàrdia Urbana; que 
segur que s'ha avisat a l'empresa Bonal; que si no ha 
arreglat és perquè deuen estar en curs de fer-ho i que demà 
al matí li donarà una resposta.  
 
----Vies públiques: Pregunta que formula la senyora Lladó 
Saus sobre quantes places de pàrquing s'han suprimit a la 
zona de la plaça Tarradelles i quines alternatives es donen. 
Fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus que diu que vol fer 
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referència a les obres que hi ha a la Plaça Tarradellas; que 
en principi a Comissió Informativa va preguntar quin era el 
timing per acabar amb el tall en el carrer Vilabertran; que 
li van dir que era precisament demà divendres dia 7; que es 
van comprometre amb els veïns a tenir una segona trobada com 
la que van tenir a l'Escorxador a finals de setembre per 
valorar totes les incidència que hi podien haver hagut a 
nivell de mobilitat i el canvi de sentir en el carrer 
Rentador; que, a part de les queixes que hi ha hagut per part 
dels veïns per tot el sidral que hi ha hagut en el carrer 
Tapis pel tall en el carrer Vilabertran, també els han 
arribat queixes de les places de pàrquing que s'han suprimit; 
que pregunta que quantes places de pàrquing són les que s'han 
suprimit i que quines alternatives es donen. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que les 
obres del carrer Tarradellas sí que han d’estar a punt 
d’acabar; que s’han suprimit les places de la banda on 
s’ubicarà l’estacionament de busos en aquella plaça i després 
aquella illeta que hi havia en la cruïlla amb el carrer Pella 
i Forgas; que en total són aquelles; que sí que se 
suprimerixen places, però que entenen que és necessària 
aquesta ordenació de la plaça; que ha quedat bé, però que 
sempre hi ha sacrificis en relació a la possibilitat 
d’aparcament de cotxe; que un punt a resoldre en els propers 
dies és la possibilitat d’habilitar una zona on els pares i 
mares dels nens del Pallach puguin parar un moment, a les 
hores d’entrada i sortida de les escoles, per no fer el que 
s’està fent com és parar amb els quatre intermitents davant 
la porta de l’escola, baixar el nen i tornar arrencar; que 
això és el que no hauria de passar, però que també es veuen 
en l’obligació d’habilitar un espai perquè això es pugui fer 
sense entorpir la circulació com seria en aquesta franja oest 
de la plaça, entre carrer Rentador i carrer Pella i Forgas; 
que s'està estudiant posar a tota aquella paret una zona  
d’aparcament de busos, ja que això també serà una zona 
d’accessibilitat al centre de la ciutat i que a les hores 
punta de l’entrada i sortida de les escoles pogués ser 
utilitzat per parar dos minuts per deixar la mainada i tornar 
a marxar. 
 
----Vies públiques: Prec que formula la senyora Olmedo 
Delestal perquè es vagi a mirar la zona final de l'avinguda 
Marignane que s'inunda quan plou. Fa  ús de la paraula la 
senyora Olmedo Delestal que diu que a l’Avinguda Mariganane 
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on hi ha la farmàcia i l’estanc tenen problemes perquè quan 
plou fa baixada i queda inundat; que no hi entén, però que 
potser la solució seria fer alguna cosa perquè l’aigua baixés 
cap a l’altre costat; que demana que es vagi a mirar; que sap 
que s'hi ha fet alguna actuació, però que de moment no veuen 
la solució i que quan plou pateixen bastant. 
 
----Ajuntament: Prec que formula la senyora Olmedo Delestal 
perquè s'arregli l'aparell elèctric d'eixugamans del lavabo. 
Fa ús de la paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que 
porten dos anys d'aquesta nova legislatura i que no funciona 
l'aparell d'eixugar-se les mans del lavabo; que demana que 
s'arregli aquest aparell; que sap que fa com riure, però que 
veu que cada mes, quan ve al ple, cada vegada que hi va i es 
renta les mans no es pot eixugar perquè l'aparell aquell 
elèctric no va i que demana que s'arregli o que se'n compri 
un de nou perquè no creu que això sigui un cost molt elevat; 
que s'hauria de buscar una solució a veure si la propera 
vegada es poden eixugar les mans.  
 
----Vies públiques: Pregunta que formula la senyora Olmedo 
Delestal sobre què es pot fer al respecte del terra del 
carrer Peralada. Fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que el carrer Peralada ha quedat prou bé amb 
aquells comerços nous, però que el terra fa pena; que 
pregunta que què es pot fer al respecte; que es veu l'hotel 
aquell, el comerç i tot allò nou, però que el terra 
verdaderament està molt malmès; que ja ho estava abans que es 
fessin les obres; que suposa que amb els camions encara s'ha 
fet més malbé i que a veure si es pot arreglar. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que 
l’eixugamans del servei va amb un sensor i que ella se les 
eixuga; que que juraria que quan hi va se les eixuga; que ho 
miraran. Continua amb l'ús de la paraula la Presidència qued 
diu que el dia 10 comencen les obres del carrer Peralada; que 
es reposarà el paviment entre la plaça de l'Ajuntament i 
carrer Tints reposaran paviment perquè ha quedat molt malmès 
per totes les obres que hi ha hagut de construcció d’aquell 
edifici; que miraran d’arribar fins a Ample; que es farà per 
trams; que el dia 10 comencen les obres de la plaça 
d’Ajuntament al carrer Tints i que després es farà des del 
carrer Tints cap a carrer Ample. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Felip 
Gayolà que diu que s'ha pogut trobar el mateix material. 
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 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que sí que és veritat que s'ha pogut comprar la reproducció 
de la mateixa rajola que es va posar en el seu moment. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-tres hores i cinquanta minuts, de la qual cosa 
en dono fe.  




