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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.13 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 3 de novembre de 2016 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 27 
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 i quinze minuts, la Presidència 
declara oberta la sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, realitzada el dia 4 d'agost de 2016, que va ser 
repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat de l’informe sobre l’activitat institucional de 
l’Alcaldia. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
de l’informe següent:  

"Activitats institucionals de l’alcaldessa. Divendres 7 
d’octubre. - Auditori Caputxins. Inauguració del Simposi : El 
Sòl no urbanitzable. - Recinte Firal. Inauguració d’una nova 
edició del FIRAVO. - Teatre Museu Dalí. Acte de celebració 
del 175è aniversari del col�legi d’Advocats de Figueres. 
Diumenge 9 d’octubre. - Plaça de l’Ajuntament. Actuació 
castellera  20è aniversari Colla Castellera de Figueres. - 
Vilatenim. Elecció pubilla i hereu. Dilluns 10 d’octubre. - 
Barri Juncària Parc Bosc. Trobada amb els veïns. Dimarts 11 
d’octubre. - Rebuda dels alumnes polonesos que fan un 
intercanvi amb alumnes de l’Institut Olivar Gran. Dijous 13 
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d’octubre. - Cafeteria 9 Suprem  Esmorzar amb la Xarxa 
d’Emprenedores competents i Mar Casas. Divendres 14 
d’octubre. - Plaça Josep Tarradelles. Visita a les obres de 
millora de la plaça. - Presentació de la Mitja Marató. 
Dissabte 15 d’octubre. - Ofrena Floral al monument de Lluís 
Companys en l’aniversari de la seva mort. - Plaça Catalunya i 
Plaça  del Gra. Acte d’activitació del mercat. - Plaça de 
l’Ajuntament. Fashion Day comerç Figueres. - Auditori 
Caputxins. Concert de Feliu Ventura i Xavi Sarrià. Diumenge 
16 d’octubre. - Parc Bosc Passejada per la Fira Adoptàlia. - 
Barri Horta Capallera. Arrossada popular amb els veíns. 
Dimecres 19 d’octubre. - Casa Empordà. Conferència "Identitat 
esculpida" organitzada pel Grup Iris. Divendres 21 d’octubre. 
- Girona  Galeria  El Claustre. Presentació del Llibre "les 
terres de Girona" i exposició del pintor Jordi Jubany. 
Dissabte 22 d’octubre. - Piscina municipal. Presentació de 
l’equip de waterpolo. Diumenge 23 d’octubre. - Barri Creu de 
la Mà. Festa del barri amb arrossada popular. - Estadi de 
Vilatenim. Presentació del futbol base. - Teatre Municipal El 
Jardí Concert i lliurament de les distincions de la ciutat. 
Dimarts 25 d’octubre. - Barcelona. Reunió amb el director 
general de centres públics. Dimecres 26 d’octubre. - Plaça 
del Sol. Visita a les obres de la nova rotonda. - Fisersa. 
Consell d’administració. Dijous 27 d’octubre. - Jardins Puig 
Pujades. Presentació de la campanya  pel control de plagues. 
Divendres 28 d’octubre. - Museu del Joguet. Presentació de la 
cursa solidària del Grup Iris. - La Cate. Conferència de Rosa 
Navarro sobre Cervantes i les novel�les policíaques. - Teatre 
Bon Pastor a una obra de teatre promoguda per l'associació de 
veïns del Juncària Parc Bosc. Dissabte 29 d’octubre. - La 
Cate. Inauguració del congrés de la ciència. - Sala de Plens. 
Rebuda dels participants a l’Aplec Esperantistes. Dimarts 1 
de novembre. - Cementiri  Municipal. Ofrena floral a les 
victimes de la guerra civil  i acte en memòria dels  
figuerencs difunts." 
 
----3. Pressupostos: S'aprova inicialment un expedient de 
suplement de crèdit 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 



 

 3 

Hisendes Locals, estableixen que la tramitació dels 
expedients de crèdit extraordinari que afectin a diferents 
capítols serà competència del Ple. Atès que s’ha de dotar de 
consignació pressupostària suficient per atendre les despeses 
necessàries pel normal funcionament dels serveis municipals 
per transferència de crèdit entre partides pressupostàries es 
proposa a l'Ajuntament  en Ple l'adopció dels acords 
següents: 1. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de 
crèdit per transferència de crèdit entre partides 
pressupostàries, de conformitat amb el que preveuen les bases 
d’execució del pressupost, els articles 34 a 51 del Reial 
Decret 500/1990 de 20 d’abril i l’article 177 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, segons el següent detall: 
ALTES PARTIDES: 
16.201.33400.226092 FUNCIONAMENT CULTURA POPULAR     10.000,00 € 
BAIXES PARTIDES: 
16.304.92000.227012 MANTENIMENT ENTARIMATS           10.000,00 € 

2. Exposar al públic l'expedient de modificacions 
pressupostàries de conformitat amb el que preveu l'article 
177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 3. Facultar 
l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l'execució dels acords anteriors." 
 
----4. Ajuntament: S'aprova la creació d'un procés  
deliberatiu  que  serveixi  per  a  definir  la  creació  
d’una  estructura  d’òrgans  permanents  de  caràcter  
territorial  (Consells  de  Barri  o  de  Districte)  que  
permeti  millorar  els  canals  de  participació  i  relació  
dels  ciutadans  i  ciutadanes  en  els  afers  municipals.  
El senyor Cruanyes Zafra procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

"La Llei 19/2014,  del  29  de  desembre,  de  
transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  
govern  té com a àmbit d’aplicació les administracions 
públiques catalanes, incloent-hi els ens locals, així com 
tots els organismes i entitats de naturalesa administrativa 
dependents o vinculats a aquestes administracions. La Llei 
neix de la necessitat de donar compliment a la demanda social 
que cada cop exigeix més transparència sobre el funcionament 
de les administracions i els processos de presa de decisió, 
incloent-hi un reconeixement ampli del dret d’accés a la 
informació pública. La Llei pretén traduir en drets i 
obligacions jurídiques principis com són el de la 
transparència, l’accés a la informació, el bon govern i 
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conceptes com el de govern obert i “aprofitar els avantatges 
dels mitjans electrònics per a configurar un sistema de 
relacions entre les administracions i la ciutadania més 
interactiu i més participatiu”. L’extensió de la Llei (95 
articles, més les disposicions addicionals) vol aconseguir un 
sistema de garanties que eviti que la Llei, malgrat el seu 
caràcter innovador, es consolidi plenament i vagi molt més 
enllà que una declaració de principis o de bones intencions. 
Per poder anar millorant i alineant les actuacions de la 
administració publica  amb  la  LLEI  19/2014,  del  29  de  
desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  
pública  i  bon  govern,   i en aquest cas fent  incidència  
sobre  tot  en  la  part  de  la  de  Govern  obert  es a dir  
el Títol VI.  Del  govern  obert  de  la  LLEI  19/2014,  del  
29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la  
informació  pública  i  bon  govern. Tal com recull el 
Capítol  I.  Principis  generals del Títol  VI.  Del  govern  
obert en concret l'article  65 Principis  i  impuls  del  
govern  obert disposa: El  govern  obert  es  fonamenta  en  
els  principis  següents:  a) El  diàleg  permanent  entre  
l’Administració  pública  i  els  ciutadans.  b) La  presa  
de  decisions  públiques  tenint  en  compte  les  
necessitats  i  les  preferències  manifestades  pels  
ciutadans.  c) La  participació  i  la  col�laboració  
ciutadana  en  la  definició  de  les  polítiques  públiques  
més  rellevants,  de  caràcter  general  i  sectorial. A  més   
els  Articles  66  i  següents   donen les pautes  per 
asegurar i garantir l’efectivitat  del  govern  obert, tal 
com disposa l'Article  67.  Garanties  per  a  l’efectivitat  
del  govern  obert:  L’Administració  pública  ha  d’establir  
procediments  de  participació  i  col�laboració  ciutadana  
en  l’elaboració  de  plans  i  programes  de  caràcter  
general  i  en  la  definició  de  les  polítiques  públiques  
més  rellevants.  Per poder assolir el objectiu del govern 
obert l’Ajuntament  de  Figueres  considera necessari iniciar  
un  procés  deliberatiu  que  serveixi  per  a  definir  la  
creació  d’una  estructura  d’òrgans  permanents  de  
caràcter  territorial  (Consells  de  Barri  o  de  
Districte)  que  permeti  millorar  els  canals  de  
participació  i  relació  dels  ciutadans  i  ciutadanes  en  
els  afers  municipals.  S'han de promoure  i  canalitzar  
espais  de  reflexió  conjunta  entorn  als  diferents  temes  
que  afecten  la  vida  quotidiana  del  municipi  en  
general  i  dels  barris  en  particular,  fent  així  
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possible  una  major  corresponsabilització  de  la  
ciutadania  en  els  afers  públics  de  la  ciutat. Es  
pretén,  doncs,  dissenyar  una  estructura  d’òrgans  
participatius  que  funcionin  com  espais  de  representació  
veïnal  (Consells  de  Barri).  Es  tracta  de  crear  una  
eina  que  permeti  informar,  donar  resposta  i  consultar  
les  opinions  i  demandes  ciutadanes  que  es  formulin  
relacionades  amb  el  territori,  i  amb  projectes  que  
des  del  consistori  s’estiguin  duent  a  terme,  decidir  
actuacions  conjuntes  i  prendre  decisions  de  manera  
consensuada,  tractar  temes  pròxims,  etc.  L'Ajuntament  
de  Figueres  vol  crear  una  estructura,  que  podrà  
modificar-se  i millorar contínuament  per  tal  d’adaptar-se  
a  potencials futures delegacions  de  competències  
municipals    d’espais  comuns  que  aglutinin  diferents  
sectors  socials  de  cada  barri  o  districte  (societat  
civil  organitzada  i  no  organitzada)  amb  l’objectiu  de  
tractar  i  incidir  en  la  valoració  i  presa  de  decisió  
en  temes  territorials  que  afecten  al  conjunt  de  veïns  
de  cada  districte,  tot  superant  el  corporativisme  que,  
de  forma  natural,  desenvolupa  cada  entitat  i  líder  
d’opinió  pel  seu  compte  en  la  defensa  dels  seus  
legítims  interessos  sectorials  i/o  específics. Se pretén 
la generació de processos analítics i participatius ordenats 
i clars. En aquest sentit se proposa estructurar el procés de 
reflexió i deliberació dins el context local partint de:  - 
L'estructura i la composició dels Consells de Barri. 
Reflexions entorn quina ha de ser l’estructura i la 
composició dels futurs Consells de Barri. - Garantir els 
drets bàsics de la participació. Reflexions sobre com  els 
Consells de Barri hauran de garantir sobretot els tres drets 
bàsics de la participació: 1) dret a estar informat, 2) a ser 
consultat, 3) i a prendre part. - La gestió dels Consells de 
Barri. Reflexions vinculades com ha de ser la gestió (general 
i particular) dels Consells de Barri. El  projecte  per  a  
la  creació  d’estructures  de  representació  veïnal  
(Consells  de  Barri)  a  Figueres    es  planteja  assolir  
els  següents  objectius: - Definir  de  forma  participada  
la  composició  (ciutadans  a  títol  individual,  entitats  
i  associacions,  tècnics  i  polítics),  l’estructura  
(comissions  de  treball,  secretaria  tècnica,  etc.),  el  
funcionament  (periodicitat,  nombre  de  convocatòries,  
etc.),  la  reglamentació  i  les  atribucions  d’aquests  
òrgans  de  participació  de  caràcter  permanent  (informar,  
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consultar,  decidir,  tractar  temes  pròxims,  autoavaluar-
se,  etc.). - Assegurar  una  estructura  plural,  
integradora,  flexible  i  operativa,  a  partir  de  les  
opinions  recollides  durant  el  procés  deliberatiu. - 
Generar  una  consciència  global  i  col�lectiva  de  barri  
i  ciutat,  més  enllà  dels  discursos  particularistes.  En  
aquest  sentit  esdevé  clau  aprofitar  els  espais  
presencials  de  deliberació  i  debat,  així  com  
desenvolupar  estratègies  de  visualització  general  del  
projecte. - Ordenar,  potenciar  i  estructurar  la  
canalització  de  demandes  ciutadanes  de  manera  formal  i  
estructurada  per  tal  de  millorar  els  sistemes  de  
relacions  entre  governants  i  governats. - Elaborar,  a  
partir  dels  resultats  derivats  del  procés  deliberatiu,  
una  memòria  de  resultats  consensuada  que  incorpori  una  
proposta  de  reglament  de  funcionament  dels  Consells  de  
Barri/Districte,  així  com  les  indicacions  bàsiques  que  
hauran  de  guiar  el  procés  de  creació  de  l’estructura.  
D’entre  d’altres,  es  vol  garantir  que  la  definició  
d’indicacions  bàsiques  serveixin  per  definir  aspectes  
rellevants  com: - La  denominació  dels  òrgans. - El  
nombre  de  “districtes”  /  “barris”  i  les  corresponents  
delimitacions  territorials. - La  determinació  de  les  
funcions  principals  dels  Consells. El procés de definició 
i posada en marxa d’estructures de representació veïnal 
(Consells de Barri) a Figueres  anirà acompanyat de la 
creació d’una estructura organitzativa específica que haurà 
de servir per garantir que totes les accions de treball de 
camp que realitzem s’adeqüin al context local de Figueres. Es 
per això que s'ha de crear el anomenat "GRUP PROMOTOR" que 
serà el òrgan de seguiment, control i avaluació del procés. 
Les seves funcions seran executives. Es reunirà de forma 
continuada durant tot el procés per definir l’estructura i 
organització del Consell,  i serà un espai de reflexió i 
treball on es validaran continguts i es faran tasques de 
seguiment i avaluació. ha de estar format per els següents 
agents: Amb veu i vot ponderat segons la representació 
existent en el Ple Municipal. - Alcaldessa (o persona en qui 
delegui). - Regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament 
de  Figueres. - Un regidor de cada un dels grups municipals 
de  Figueres (no cal que sigui el/la portaveu). Amb veu i 
sense vot. - Un tècnic jurídic de l’Ajuntament de  Figueres. 
- El tècnic municipal de Participació Ciutadana de  Figueres. 
- Tècnic extern expert en participació ciutadana (Neòpolis). 
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En  base  als  antecedents  exposats,  la  Comissió  
Informativa  General  proposa  al  Ple,  que  adopti  els  
acords  següents: 1.-  Aprovar la creació d'un procés  
deliberatiu  que  serveixi  per  a  definir  la  creació  
d’una  estructura  d’òrgans  permanents  de  caràcter  
territorial  (Consells  de  Barri  o  de  Districte)  que  
permeti  millorar  els  canals  de  participació  i  relació  
dels  ciutadans  i  ciutadanes  en  els  afers  municipals.  
2.- Contractar el suport extern de la  consultoria  
sociopolítica  Neòpolis, prèvia signatura  d'un acord de 
confidencialitat (annex 1), per poder endegar el  procés  
deliberatiu  per  a  la  creació  d’estructures  de  
representació  veïnal  als  barris  de  Figueres,  amb CIF B-
17 678194   per un import de  8.439,75  euros iva inclòs  amb  
càrrec  a  la  partida  pressupostària  2016 206 92 400 22606 
anomenada participació ciutadana. 3.-  Aprovar  la  formació  
del  grup  promotor  del  procés  deliberatiu,  amb  els  
següents  membres: Amb veu i vot ponderat segons la 
representació existent en el Ple Municipal. - Alcaldessa (o 
persona en qui delegui). - Regidor de Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament de  Figueres. - Un regidor de cada un dels 
grups municipals de  Figueres (no cal que sigui el/la 
portaveu). Amb veu i sense vot. - Un tècnic jurídic de 
l’Ajuntament de  Figueres. - El tècnic municipal de 
Participació Ciutadana de  Figueres. - Tècnic extern expert 
en participació ciutadana (Neòpolis). 4.  Autoritzar a aquest 
grup promotor del  procés  deliberatiu  perquè  pugui 
requerir la presencia i ajuda del personal tècnic i directiu 
de l’Ajuntament  de  Figueres per poder endegar aquest 
projecte. 5.  Autoritzar  l’Alcaldia  Presidència  perquè  
realitzi  els  actes  i  gestions  que  calguin  perquè  
s’executin  els  acords  anteriors." Prossegueix amb l'ús de 
la paraula el senyor Cruanyes Zafra que diu que com ha dit 
altres vegades arribaran en aquest punt després d’un llarg 
procés deliberatiu; que vol agrair a tots els grups 
municipals la col�laboració que han prestat per tal de poder 
tirar això endavant això, no només com ja han dit en tot 
moment amb majoria, sinó per unanimitat, ja que entenen que 
es tracta d’una iniciativa important que ha de quedar a 
Figueres i que ha d’assentar les bases de l’estructura de 
divisió dins de consell d’àrea o consells de districte; que 
això ja es decidirà dins el propi procés que ara encetaran; 
que vol fer constar que la voluntat de consens no ha estat 
només seva, sinó de tot el govern; que esperen que avui quedi 
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refermada aquesta unanimitat; que li agradaria afegir un 
parell de qüestions; que la Diputació de Girona va convocar 
el 20 de setembre una línia de subvencions als ajuntaments 
per a polítiques de participació ciutadana; que en data 31 
d’octubre es va lliurar tota la documentació necessària per 
poder-hi concórrer; que compleixen tots els requisits i que 
confien que puguin ser-ne beneficiaris; que l’import màxim i 
mínim d’aquesta subvenció és de 5.000 o 500 euros; que si es 
pogués aconseguir l'import màxim de la subvenció quedarien 
cobertes pràcticament dues terceres parts del que costarà 
contractar la consultora sociopolítica; que torna a agrair a 
tots els grups el suport i la col�laboració en tot el procés 
deliberatiu previ a aquest procés deliberatiu que ara han 
d’engegar, però també d’una manera expressa, no només per la 
col�laboració, sinó per la seva implicació al portaveu del 
grup Compromís per Figueres que s’hi ha implicat des del 
primer moment; que també s'ha tingut en compte aquella moció 
inicial que va presentar Esquerra Republicana; que el procés 
de divisió d’estructures de participació era quelcom que li 
sembla que tots ho portaven als seus programes i que 
celebraran que avui es pugui tirar endavant si ho consideren 
convenient. 

Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que 
sent una satisfacció personal que espera que sigui compartida 
per tothom; que espera que s’aprovi aquest procés i es pugui 
iniciar; que també vol fer un agraïment a tots els regidors 
per la voluntat de tirar-ho endavant i per assolir consens; 
que vol fer dos apunts; que un és que cal iniciar el procés 
deliberatiu tan aviat com sigui possible; que de seguida que 
estigui aprovat s'hi han de poder posar a treballar per 
ajustar els terminis que estan previstos que són uns quatre 
mesos per acabar aquest procés; que vol demanar al govern que 
treballi amb l’ampli ventall que suposa la participació 
ciutadana i evidentment, en conseqüència, amb el tema de la 
transparència i que no ha de quedar només en uns Consells de 
barri, sinó que ha d'englobar tot el que és el que afecta la 
participació ciutadana. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus 
que diu que com ha comentat el regidor Francesc Cruanyes el 
grup municipal d’Esquerra Republicana va presentar dues 
mocions; que una va ser el 3 de setembre del 2015 i l’altre 
el 7 d’abril del 2016; que aquestes mocions instaven al 
govern que constituís un grup de treball per poder parlar 
sobre quina era la millor manera per començar a impulsar i 
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potenciar aquests districtes o Consells de barri i com podien 
acabar dividint la ciutat, ja que era una aposta que ja 
s’havia fet en governs anteriors, però que havia quedat en un 
calaix; que des d’aquest grup municipal han de dir que avui 
estant contents; que molt probablement no ho haguessin fet de 
la manera com s'ha acabat portant, ja que, segurament, 
haguessin intentat més celeritat i, fins i tot, constituir 
aquest grup de treball on tots els grups municipals poguessin 
exposar quina era la seva visió i no acabar aprovant un 
dictamen on hi hagués també un projecte o una aprovació d’una 
contractació d’una empresa externa, però que des d'Esquerra 
sempre han dit que els districtes són una eina que consideren 
de gran importància a Figueres, precisament, perquè els 
ciutadans puguin tenir aquests espais de presa de decisions 
en tot el que pugui afectar els barris; que també cal i molt 
aquesta participació ciutadana que molts troben a faltar 
sovint perquè cal definir un model compartit de ciutat que ha 
de servir com enllaç entre la ciutadania i el govern i tot el 
que han anat pregonant en diferents articles o posicionaments 
que puguin haver tingut en aquest ple; que avui estan 
contents i que donaran el seu suport total en aquest 
dictamen; que, com ha dit el regidor de Compromís, esperen 
que sigui un procés deliberatiu que comenci el més aviat 
possible i que no es demori més perquè ja porten molts anys 
de retard en aquest sentit. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que vol 
celebrar i felicitar, primer de tot al regidor i a tots els 
que han col�laborat directament a fer possible que avui 
prenguin aquest acord; que aquest acord és el principi d’un 
procés que els portarà a una primera experiència a Figueres a 
fer aquests consells de barri o de districte, multisectorials 
o transversals que han de representar veïns, comerciants i 
tots els sectors implicats en la vida d’un barri; que un 
primer repte d’aquests consells de barri serà el de repartir 
o determinar quines actuacions s’han de destinar a cada barri 
en relació als pressupostos participatius; que als 
pressupostos de 2016 es va preveure una xifra de 500.000 
euros que està allà intacte i que s'hauria d'incrementar als 
pressupostos del 2017; que el primer repte molt important 
serà aquesta primera experiència de pressupostos 
participatius; que el 2017 haurien de ser capaços de 
determinar a través dels consells de barris i a través de les 
decisions que cada veí prengui en relació a actuacions o 
projectes a fer al seu barri, tant de caràcter d’atenció a 
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les persones o de caràcter urbanístics i que felicitats a 
tots i gràcies a tots els grups per la possibilitat històrica 
en aquest ajuntament d’iniciar el procés que portarà a la 
creació de consells de barri a Figueres. 

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

 
----5. Ordenances municipals: S'aprova inicialment la 
modificació dels articles 15, relatiu a l'exercici de la 
mendicitat; 22, relatiu a l'ús dels espais públics; i 29.3, 
relatiu a les prohibicions de l'Ordenança municipal de 
civisme i convivència ciutadana. El senyor Casellas Borrell 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"Amb data 23 d’agost de 2016, via decret d’Alcaldia 
Presidència, es va iniciar expedient per a la modificació de 
l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Figueres, i 
es va constituir i nomenar els membres de la Comissió 
d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de la 
modificació de l’ordenança anteriorment citada. La Comissió 
d’estudi s’ha reunit en dues ocasions, el 29 d’agost i el 27 
de setembre d’enguany. En la segona reunió i amb 
l’assistència dels membres de la comissió següents: Pere 
Casellas Borrell (president), Agnès Lladó Saus, Héctor Amelló 
Montiu, Mª Àngels Olmedo Delestal, Òscar Vergés Moreno, Josep 
Mª Riera Pey, Montserrat Serra Galvany i Laura Vilanova Muñoz 
(vocals) es va acordar la proposta de modificar els articles 
15, relatiu a l’exercici de la mendicitat; 22, relatiu a l’ús 
dels espais públics; i 29.3, relatiu a les prohibicions, i 
elevar la proposta al Ple per a la seva tramitació. 
Concretament es proposa la següent redacció per a l’article 
15: “1. Es vetllarà per evitar l’exercici de la mendicitat en 
les vies i espais públics del terme municipal i es vetllarà 
especialment en casos de mendicitat per part dels menors. 2. 
Amb la finalitat de salvaguardar el dret dels ciutadans i 
ciutadanes a transitar per la ciutat de Figueres sense ser 
molestats o pertorbats en la seva voluntat, la lliure 
circulació de les persones i el correcte ús de les vies i 
espais públics, es prohibeixen aquelles conductes que, sota 
l'aparença de mendicitat o sota formes organitzades, 
representin actituds coactives o d'assetjament o impedeixin 
el lliure trànsit dels ciutadans per les voreres, calçada i 
altres espais públics. 3. Resta igualment prohibit 
l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin 
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en l'interior de vehicles, incloent, entre d'altres 
comportaments, la neteja dels parabrises dels vehicles 
aturats als semàfors o a la via pública, així com qualsevol 
altre actitud que dificulti el trànsit de vehicles. 4.Sense 
perjudici del que es preveu al Codi Penal, queda totalment 
prohibida la mendicitat exercida directa o indirectament o 
amb acompanyament de menors o persones amb discapacitat 
necessitades d'especial protecció. 5. En qualsevol altre cas 
no previst i que tingui arrel social, els agents de 
l'autoritat contactaran amb els serveis socials a l'efecte de 
que siguin degudament atesos. Amb aquesta finalitat podran 
sol.licitar la documentació a les persones que exerceixin la 
mendicitat per tal de coordinar els serveis. Els agents de 
l'autoritat, o en el seu cas els serveis socials, informaran 
totes les persones que exerceixin la mendicitat en llocs de 
trànsit públic de les dependències municipals i dels centres 
d’atenció institucional o de caràcter privat  als quals poden 
acudir per rebre el suport que sigui necessari per abandonar 
aquestes pràctiques. En tot cas, els agents de l’autoritat 
podran procedir a la intervenció cautelar dels mitjans 
emprats per a desenvolupar la conducta antijurídica , així 
com, si és el cas, els fruits obtinguts, que rebran el destí 
que legalment correspongui o reglamentàriament es determini.” 
En relació a l’article 22 es proposa afegir un darrer 
paràgraf: “Resta prohibit fer un ús impropi dels espais 
públics i els seus elements, de manera que impedeixi o 
dificulti la utilització o el gaudi per la resta d'usuaris.” 
I finalment es proposa afegir un nou punt p) a la relació de 
prohibicions expresses establertes a l’apartat 3 de l’article 
29: "Dormir en els espais públics. Quan es tracti de persones 
en situació d'exclusió social els agents de l'autoritat 
adoptaran les mesures que siguin procedents en coordinació 
amb els serveis socials o si s'escau amb altres institucions 
públiques i, si fos necessari s'acompanyarà a aquestes 
persones a l'establiment o servei adient per tal de socorrer-
la en allò que sigui possible.” Els articles 4.1.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i l’article 8.1.a) del 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 atorguen als ens locals 
territorials, en l’àmbit de les seves competències i en els 
termes que estableix la legislació de règim local, la 
potestat reglamentària i d’autoorganització. Les 
modificacions dels articles de l’Ordenança municipal de 



 12 

civisme i convivència ciutadana proposades per la Comissió 
d’Estudi constituïda per Decret d’Alcaldia Presidència en 
data 23 d’agost de 2016 es troben ajustades a dret ja que la 
matèria objecte de la regulació és de competència municipal, 
conforme al que estableix l’article 25.2.a) i b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local; 
l’avantprojecte s’ajusta al principi de jerarquia normativa 
que proclamen l’article 9.3 de la Constitució i 
l’article129.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; finalment, l’avantprojecte compleix el principi 
d’interdicció en l’arbitrarietat dels poders públics que 
proclama l’article 9.3 de la Constitució i els principis de 
legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els 
motius i els fins que justifiquen l’aprovació de la norma 
projectada, i el de respecte a la llibertat individual –
article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 220 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril-. L’aprovació de les 
ordenances i reglaments municipals –i la seva modificació- és 
una comptència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter 
indelegable d’acord als articles 22.2.d), 23.2.b) i 49 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, i s’aproven per majoria simple, 
llevat de les que formen part de plans i dels instruments 
d’ordenació urbanística i el reglament orgànic de la 
corporació. El procediment d’aprovació de les ordenances 
locals es troba regulat, bàsicament, en els articles 49 i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i desplegat per 
l’article 162 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
els articles 60 a 66 del Decret 179/1993, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels 
ens locals. En base als antecedents exposats la Comissió 
Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels acords següents: 1.- Aprovar inicialment la modificació 
dels articles 15, relatiu a l’exercici de la mendicitat; 22, 
relatiu a l’ús dels espais públics; i 29.3, relatiu a les 
prohibicions de l’Ordenança municipal de civisme i 
convivència ciutadana de Figueres, en els següents termes: 
“Art. 15 Mendicitat 1. Es vetllarà per evitar l’exercici de 
la mendicitat en les vies i espais públics del terme 
municipal i es vetllarà especialment en casos de mendicitat 
per part dels menors. 2. Amb la finalitat de salvaguardar el 
dret dels ciutadans i ciutadanes a transitar per la ciutat de 
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Figueres sense ser molestats o pertorbats en la seva 
voluntat, la lliure circulació de les persones i el correcte 
ús de les vies i espais públics, es prohibeixen aquelles 
conductes que, sota l'aparença de mendicitat o sota formes 
organitzades, representin actituds coactives o d'assetjament 
o impedeixin el lliure trànsit dels ciutadans per les 
voreres, calçada i altres espais públics. 3. Resta igualment 
prohibit l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que 
es trobin en l'interior de vehicles, incloent, entre d'altres 
comportaments, la neteja dels parabrises dels vehicles 
aturats als semàfors o a la via pública, així com qualsevol 
altre actitud que dificulti el trànsit de vehicles. 4.Sense 
perjudici del que es preveu al Codi Penal, queda totalment 
prohibida la mendicitat exercida directa o indirectament o 
amb acompanyament de menors o persones amb discapacitat 
necessitades d'especial protecció. 5. En qualsevol altre cas 
no previst i que tingui arrel social, els agents de 
l'autoritat contactaran amb els serveis socials a l'efecte de 
que siguin degudament atesos. Amb aquesta finalitat podran 
sol.licitar la documentació a les persones que exerceixin la 
mendicitat per tal de coordinar els serveis. Els agents de 
l'autoritat, o en el seu cas els serveis socials, informaran 
totes les persones que exerceixin la mendicitat en llocs de 
trànsit públic de les dependències municipals i dels centres 
d’atenció institucional o de caràcter privat  als quals poden 
acudir per rebre el suport que sigui necessari per abandonar 
aquestes pràctiques. En tot cas, els agents de l’autoritat 
podran procedir a la intervenció cautelar dels mitjans 
emprats per a desenvolupar la conducta antijurídica , així 
com, si és el cas, els fruits obtinguts, que rebran el destí 
que legalment correspongui o reglamentàriament es determini. 
Art. 22  Utilització. Els béns i serveis públics han de ser 
utilitzats d'acord amb la seva naturalesa, respectant sempre 
el dret que la resta de ciutadans i ciutadanes posseeixen 
també per al seu gaudi.l És obligatori que la ciutadania faci 
un bon ús dels béns i els serveis públics. (S’afegeix) Resta 
prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus 
elements, de manera que impedeixi o dificulti la utilització 
o el gaudi per la resta d'usuaris. Art 29 Prohibicions. (...) 
3. Està especialment prohibit: S’afegeix lletra p) "Dormir en 
els espais públics. Quan es tracti de persones en situació 
d'exclusió social els agents de l'autoritat adoptaran les 
mesures que siguin procedents en coordinació amb els serveis 
socials o si s'escau amb altres institucions públiques i, si 
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fos necessari s'acompanyarà a aquestes persones a 
l'establiment o servei adient per tal de socorrer-la en allò 
que sigui possible.” 2.- Sotmetre a informació pública els 
presents acords i el text de les modificacions proposades per 
un termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 
al�legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents 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. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia de la publicació en l’últim 
butlletí oficial en el qual surti publicat. Si l’últim dia 
del termini fos dissabte aquest quedarà prorrogat fins al dia 
següent hàbil inclòs. 3.- Disposar que, si no s’hi formulen 
al�legacions ni reclamacions durant el termini d’informació 
pública, la modificació dels articles 15, 22 i 29 de 
l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de 
Figueres que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 4.- 
Aprovar el text refós de l’Ordenança municipal de civisme i 
convivència ciutadana de Figueres que incorpora les 
modificacions en els articles 15, 22 i 29, segons el text que 
consta a l’expedient com a annex I, que esdevindrà definitiu 
sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació, en el cas que no es presenti cap 
al�legació ni reclamació durant el termini d’informació 
pública de les modificacions aprovades. 5è.- Facultar a 
l’alcaldessa presidenta la realització de tants actes i 
gestions com calguin en l’execució dels acords anteriors." 
Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Casellas Borrell 
que això s'ha mostrat efectiu en alguns altres municipis i 
que espera que aquí també funcioni. 

Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
Ciutadans darán su apoyo; que se comprometieron en la 
Comisión y que así lo van a hacer; que dan apoyo porque 
consideran que es para solucionar casos muy concretos como ha 
comentado el señor Casellas; que se trata de facilitar el 
trabajo policial en determinados casos; que cree que tienen 
que seguir trabajando con servicios sociales para solucionar 
este tipo de casos; que se debe estar muy atento; que le 
consta que se hace, pero que hay determinados casos que nadie 
quiere que sucedan, pero que últimamente en Figueres están 
sucediendo; que esperan que la herramienta sea suficiente y y 
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que sea efectiva, pero que, sobre todo, trabajar con cuidado 
porque, al fin y al cabo, se trabaja con personas. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Armengol 
Subirós que diu que serà breu perquè els documents ja els van 
donar a Comissió Informativa i que no cal cansar els companys 
innecessàriament; que hi ha alguna cosa prèvia que ja ho va 
comentar a una Comissió Informativa anterior com és el 
redactat d'un article; que en aquell moment va quedar una 
mica en dubte, però que li sembla que no està ben redactat; 
que és el punt 4 de l'article 15 que creu que tal com està 
redactat no s’entén si la interpretació que ell en fa és la 
correcta; que parla sobre la prohibició de la mendicitat per 
menors; que diu “Sense prejudici del que es preveu al Codi 
Penal queda totalment prohibida la mendicitat exercida 
directa o indirectament o amb acompanyament de menors o 
persones amb discapacitat necessitades d’especial protecció”; 
que pensa aquest punt fa referència única i exclusivament als 
menors perquè la mendicitat de persones adultes no es pot 
prohibir; que creu que si només es parla de menors, 
l'expressió “amb acompanyament de menors" hauria de ser “amb 
acompanyament per menors”; que creu que el redactat hauria de 
ser més o menys així: “Queda totalment prohibida la 
mendicitat exercida per menors de manera directa, indirecta o 
amb acompanyament” perquè de la manera que està escrit es 
prohibeix la mendicitat a tothom, tant als menors com als 
adults; que aquesta és la interpretació que ell en fa, però 
que ja que s'estan modificant les ordenances s'hauria de fer  
bé; que s'ha de mirar bé, però que pensa que en comptes de 
“de menors” hauria de ser “per menors” perquè al seu entendre 
no és el mateix; que és una esmena de veu que s’hauria 
d’acceptar; que la Candidatura d'Unitat Popular continua 
considerant innecessària aquesta modificació de l’ordenança; 
que creuen que l’anterior estava clara i que era suficient; 
que pràcticament quasi tot està previst en l’ordenança 
actual; que les modificacions reals que s’estan incorporant 
es redueixen a intervenir un got a un mendicant on 
possiblement hi haurà 30 cèntims i a prohibir dormir al 
carrer; que aquestes són les dues modificacions reals que hi 
ha perquè tota la resta si llegeixen l’article 15, el de les 
faltes, ja diu que “està prohibida la mendicitat amb 
coacció”; que en l'apartat de faltes està expressament 
penada, amb 750 euros, la mendicitat amb coacció; que creu 
que aquí entrarien la major part dels casos que estan 
tractant aquí; que aquí estan tractant temes que no són de 
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mendicitat, sinó de delinqüència; que són coses diferents i 
que el Codi Penal dóna armes suficients perquè el cos de 
policia pugui actuar; que no és jurista, però que aquesta és 
la interpretació que en fa la Candidatura d'Unitat Popular; 
que la modificació està feta des d’una visió policial, que 
creuen que no és la que toca, per fer front a grups 
organitzats; que creuen que si són delinqüents se’ls ha de 
tractar com a tal i que, per això, s'han d'exercir els 
instruments que estan preparats per a aquest tema perquè 
d’aquí uns dies aquest grup marxarà o ja haurà marxat, però 
l'ordenança es quedarà; que el tema és aquest; que no vol ser 
massa agre amb aquest tema perquè voldria acabar de manera 
positiva la seva intervenció, però que creu que el que estan 
fent és culpabilitzar i humiliar persones que no ho mereixen 
perquè darrera de cada fracàs humà hi ha tota una història 
que desconeixen; que la problemàtica té unes dimensions a la 
ciutat de Figueres relativament reduïda perquè estan parlant 
d’una dotzena de persones contra 45.000; que 45.000 haurien 
d’estar a favor de les 12 i resoldre el problema; que creuen 
que a banda d’aquest tema policial que és evident que 
s’aprovarà i tirarà endavant, hi ha alternatives de les quals 
voldrien parlar per acabar aquesta intervenció d'una manera 
més positiva; que creuen que ara que prepararan els 
pressupostos haurien de posar especial atenció en aquest 
tema; que saben tots que falta personal als serveis socials 
que tinguin temps i possibilitats a dedicar-s’hi; que falta 
formar a aquest professionals específicament en aquest temes 
i també formar els agents de policia específicament en aquest 
temes; que se n'ha parlat molt abans i també en d'altres 
governs sobre la creació d'una llar de transeünts, però que 
per diferents circumstàncies mai hi ha hagut la possibilitat 
d’arribar-ho a realitzar; que creu que aquests temes com 
l'increment i la formació de professionals i plantejar-se la 
necessitat d’una llar de transeünts seria anar al fons de la 
qüestió; que espera que no ho deixin aquí; que si estiguin 
parlant en termes d'hospital podrien dir que estan parlant de 
"pal�liatius"; que s'han de fer altres coses que tractar els 
temes com si no tinguessin solució o com si l’única cosa que 
es vol és expulsar de la ciutat un seguit de persones i que 
no és aquest el tema, sinó que el tema és abordar amb 
profunditat en les qüestions i dedicar-hi esforços, la 
voluntat política i el mitjans que siguin necessaris. 

Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que ja el dia de la Comissió van tenir una mica d'embolic amb 
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el senyor Armengol i que, per tant, no hi entrarà; que hi 
donaran suport; que creu que aquesta modificació de 
l’ordenança ha estat per les queixes que arribaven de la 
ciutadania per unes qüestions molt concretes; que creu que 
aquesta és la principal qüestió; que creu que s'hauria de 
modificar el punt que ha comentat el senyor Armengol; que 
considera que seria correcta si es tragués la “o” i fos “la 
mendicitat exercida directa o indirectament amb menors”; que 
hi ha qüestions bastants preocupants; que li agradaria posar 
un exemple com és el fet que a la Rambla hi ha una persona 
que està dormint a les escales dels Deutsche Bank; que potser 
quan surtin del Ple ho podran veure; que hi passa quasi cada 
nit i que la veu; que creu que aquesta persona està malalta; 
que és una persona que no molesta ni res, però que dorm allà; 
que demana a Benestar Social que hi faci alguna cosa; que la 
previsió del temps és que aquest cap de setmana hi haurà una 
baixada de temperatures i que no es poden permetre que 
aquesta persona estigui dormint a La Rambla en aquestes 
condicions; que creu que, com ha dit el senyor Armengol, s'ha 
de diferenciar; que en aquests punts han d’intentar ajudar 
aquesta gent; que no poden permetre que aquesta gent estigui 
en aquesta temporada al carrer; que han de treballar per 
això, però que també s'ha de treballar per acabar amb la 
picaresca; que creu que tots són grandets per saber 
diferenciar i que s'ha d'ajudar als que realment ho  
necessiten, però acabar amb els que van amb picaresca. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus 
que diu que entén que és un tema força incòmode per als vint-
i-un regidors que estan al Ple perquè, al cap i a la fi, 
estan parlant d'un problema de fracàs personal i que la 
crisis ha causat moltes complicacions a gent que mai s'ho 
hagués pensat; que és cert que a Figueres hi ha un problema 
social a resoldre que no és fàcil i que és complex; que creu 
que els vint-i-un estan disposats a fer-ho i a posar totes 
les mans esteses que calguin per fer el que sigui possible i 
per intentar aquesta cohesió social; que la gent ha de poder 
viure amb un mínim de dignitat; que és cert que, encara que 
siguin casos puntuals, d’alguna manera s'ha de poder regular 
o, almenys, s'ha de poder donar resposta a totes les queixes 
que creu que han arribat a tots; que entén que aquesta 
modificació de l’ordenança l’únic que vol aconseguir és un 
empoderament del cos policial per poder portar a terme les 
accions que considerin oportunes per intentar que no tornin a 
succeir que aquestes incomoditats que molts poden haver 
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patit; que creu que estan en l’obligació de fer-ho, però que 
és un tema incòmode per a tots que els implica en un debat 
que és necessari fer sobre la pobresa social que hi ha a 
Figueres; que s'ha de reconèixer i que a partir d’aquí 
continuar treballant. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas 
Borrell que diu que possiblement el redactat resulta confús 
tal com ha dit el senyor Armengol; que hi ha coses que ja 
estan previstes al Codi Penal i que això no és res més que 
redundar i reblar; que potser seria més entenedor, com ha dit 
el senyor Borrego, que “Queda prohibida la mendicitat 
exercida directament o indirectament amb acompanyament de 
menors”; que creu que seria més entenedor sense la “o” i que 
pregunta a la secretària que si això es pot modificar. 

A continuació, fa ús de la paraula la secretària de la 
corporació que diu que sí que es pot modificar. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas 
Borrell que diu que es trauria la "o"; que agraiex les 
paraules i el to del senyor Amelló, de la senyora Lladó i del 
senyor Armengol; que tal com han arribat aquí els ha de donar 
la raó que aquesta modificació de l'ordenança és una qüestió 
policial; que estan bé les reflexions que s’han fet al 
voltant del que està passant perquè, com a regidor de Serveis 
Socials, és una cosa que el preocupa moltíssim; que entén que 
un cop es pugui intentar resoldre amb els mitjans que tenen 
el que està passant amb determinades persones que pertanyen a 
una manera de fer i a una organització, tenen un altre 
problema que és el de la pobresa extrema a Figueres; que, 
segurament, els podria quantificar amb els dits de la mà on 
hi ha gent vivint als carrers de Figueres; que per solucionar 
això han de fer un esforç entre tots i trobar alguna solució; 
que va tenir una trobada amb el president de Càritas i la 
seva gerent; que van estar comentant el tema i veient 
iniciatives que estan sorgint a Barcelona; que si es busca a 
internet es diu Housing First; que es tracta d'ubicar en un 
pis municipal la gent que està en una situació més extrema, 
més abandonada de la vida, gent en situació d’alcoholèmia 
profunda o de malalties mentals greus; que proposarà que un 
d’aquests pisos que estan adquirint el puguin dedicar en 
aquesta iniciativa; que en el 80% dels casos s'aconsegueix al 
cap d’un any o més la recuperació d’aquestes persones; que  
poden estudiar si es pot posar un pis d'adquisició 
d'habitatges a aquesta disposició; que els serveis jurídics 
de la casa ja informaran si ha de ser un conveni, una 
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concessió o lliure concurrència perquè pugui ser gestionat 
d'una forma adequada en interès de les persones i del 
municipi; que ara no ho sap, però que ja es mirarà; que per a 
poder pal�liar aquesta problemàtica ben aviat els convocarà 
per explicar-los com poden tirar endavant aquesta iniciativa 
que no sap com es diu en català o espanyol, però que sembla 
ser que a Barcelona està funcionat de forma correcta i que 
s'han de prendre les dues mesures, la policial, però també la 
de combatre com es pugui o de la manera més moderna, la 
pobresa extrema i la deixadesa al carrer d’aquestes persones. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, 
l'esmena presentada pel senyor Armengol Subirós. 

Seguidament, el Ple de l'Ajuntament adopta l'acord 
següent:  

"Amb data 23 d’agost de 2016, via decret d’Alcaldia 
Presidència, es va iniciar expedient per a la modificació de 
l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Figueres, i 
es va constituir i nomenar els membres de la Comissió 
d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de la 
modificació de l’ordenança anteriorment citada. La Comissió 
d’estudi s’ha reunit en dues ocasions, el 29 d’agost i el 27 
de setembre d’enguany. En la segona reunió i amb 
l’assistència dels membres de la comissió següents: Pere 
Casellas Borrell (president), Agnès Lladó Saus, Héctor Amelló 
Montiu, Mª Àngels Olmedo Delestal, Òscar Vergés Moreno, Josep 
Mª Riera Pey, Montserrat Serra Galvany i Laura Vilanova Muñoz 
(vocals) es va acordar la proposta de modificar els articles 
15, relatiu a l’exercici de la mendicitat; 22, relatiu a l’ús 
dels espais públics; i 29.3, relatiu a les prohibicions, i 
elevar la proposta al Ple per a la seva tramitació. 
Concretament es proposa la següent redacció per a l’article 
15: “1. Es vetllarà per evitar l’exercici de la mendicitat en 
les vies i espais públics del terme municipal i es vetllarà 
especialment en casos de mendicitat per part dels menors. 2. 
Amb la finalitat de salvaguardar el dret dels ciutadans i 
ciutadanes a transitar per la ciutat de Figueres sense ser 
molestats o pertorbats en la seva voluntat, la lliure 
circulació de les persones i el correcte ús de les vies i 
espais públics, es prohibeixen aquelles conductes que, sota 
l'aparença de mendicitat o sota formes organitzades, 
representin actituds coactives o d'assetjament o impedeixin 
el lliure trànsit dels ciutadans per les voreres, calçada i 
altres espais públics. 3. Resta igualment prohibit 
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l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin 
en l'interior de vehicles, incloent, entre d'altres 
comportaments, la neteja dels parabrises dels vehicles 
aturats als semàfors o a la via pública, així com qualsevol 
altre actitud que dificulti el trànsit de vehicles. 4.Sense 
perjudici del que es preveu al Codi Penal, queda totalment 
prohibida la mendicitat exercida directa o indirectament amb 
acompanyament de menors o persones amb discapacitat 
necessitades d'especial protecció. 5. En qualsevol altre cas 
no previst i que tingui arrel social, els agents de 
l'autoritat contactaran amb els serveis socials a l'efecte de 
que siguin degudament atesos. Amb aquesta finalitat podran 
sol.licitar la documentació a les persones que exerceixin la 
mendicitat per tal de coordinar els serveis. Els agents de 
l'autoritat, o en el seu cas els serveis socials, informaran 
totes les persones que exerceixin la mendicitat en llocs de 
trànsit públic de les dependències municipals i dels centres 
d’atenció institucional o de caràcter privat  als quals poden 
acudir per rebre el suport que sigui necessari per abandonar 
aquestes pràctiques. En tot cas, els agents de l’autoritat 
podran procedir a la intervenció cautelar dels mitjans 
emprats per a desenvolupar la conducta antijurídica , així 
com, si és el cas, els fruits obtinguts, que rebran el destí 
que legalment correspongui o reglamentàriament es determini.” 
En relació a l’article 22 es proposa afegir un darrer 
paràgraf: “Resta prohibit fer un ús impropi dels espais 
públics i els seus elements, de manera que impedeixi o 
dificulti la utilització o el gaudi per la resta d'usuaris.” 
I finalment es proposa afegir un nou punt p) a la relació de 
prohibicions expresses establertes a l’apartat 3 de l’article 
29: "Dormir en els espais públics. Quan es tracti de persones 
en situació d'exclusió social els agents de l'autoritat 
adoptaran les mesures que siguin procedents en coordinació 
amb els serveis socials o si s'escau amb altres institucions 
públiques i, si fos necessari s'acompanyarà a aquestes 
persones a l'establiment o servei adient per tal de socórrer-
la en allò que sigui possible.” Els articles 4.1.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i l’article 8.1.a) del 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 atorguen als ens locals 
territorials, en l’àmbit de les seves competències i en els 
termes que estableix la legislació de règim local, la 
potestat reglamentària i d’autoorganització. Les 
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modificacions dels articles de l’Ordenança municipal de 
civisme i convivència ciutadana proposades per la Comissió 
d’Estudi constituïda per Decret d’Alcaldia Presidència en 
data 23 d’agost de 2016 es troben ajustades a dret ja que la 
matèria objecte de la regulació és de competència municipal, 
conforme al que estableix l’article 25.2.a) i b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local; 
l’avantprojecte s’ajusta al principi de jerarquia normativa 
que proclamen l’article 9.3 de la Constitució i 
l’article129.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; finalment, l’avantprojecte compleix el principi 
d’interdicció en l’arbitrarietat dels poders públics que 
proclama l’article 9.3 de la Constitució i els principis de 
legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els 
motius i els fins que justifiquen l’aprovació de la norma 
projectada, i el de respecte a la llibertat individual –
article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 220 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril-. L’aprovació de les 
ordenances i reglaments municipals –i la seva modificació- és 
una competència atribuïda al Ple de la corporació amb 
caràcter indelegable d’acord als articles 22.2.d), 23.2.b) i 
49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i s’aproven per majoria 
simple, llevat de les que formen part de plans i dels 
instruments d’ordenació urbanística i el reglament orgànic de 
la corporació. El procediment d’aprovació de les ordenances 
locals es troba regulat, bàsicament, en els articles 49 i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i desplegat per 
l’article 162 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
els articles 60 a 66 del Decret 179/1993, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels 
ens locals. En base als antecedents exposats la Comissió 
Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels acords següents: 1.- Aprovar inicialment la modificació 
dels articles 15, relatiu a l’exercici de la mendicitat; 22, 
relatiu a l’ús dels espais públics; i 29.3, relatiu a les 
prohibicions de l’Ordenança municipal de civisme i 
convivència ciutadana de Figueres, en els següents termes: 
“Art. 15 Mendicitat 1. Es vetllarà per evitar l’exercici de 
la mendicitat en les vies i espais públics del terme 
municipal i es vetllarà especialment en casos de mendicitat 
per part dels menors. 2. Amb la finalitat de salvaguardar el 
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dret dels ciutadans i ciutadanes a transitar per la ciutat de 
Figueres sense ser molestats o pertorbats en la seva 
voluntat, la lliure circulació de les persones i el correcte 
ús de les vies i espais públics, es prohibeixen aquelles 
conductes que, sota l'aparença de mendicitat o sota formes 
organitzades, representin actituds coactives o d'assetjament 
o impedeixin el lliure trànsit dels ciutadans per les 
voreres, calçada i altres espais públics. 3. Resta igualment 
prohibit l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que 
es trobin en l'interior de vehicles, incloent, entre d'altres 
comportaments, la neteja dels parabrises dels vehicles 
aturats als semàfors o a la via pública, així com qualsevol 
altre actitud que dificulti el trànsit de vehicles. 4.Sense 
perjudici del que es preveu al Codi Penal, queda totalment 
prohibida la mendicitat exercida directa o indirectament o 
amb acompanyament de menors o persones amb discapacitat 
necessitades d'especial protecció. 5. En qualsevol altre cas 
no previst i que tingui arrel social, els agents de 
l'autoritat contactaran amb els serveis socials a l'efecte de 
que siguin degudament atesos. Amb aquesta finalitat podran 
sol�licitar la documentació a les persones que exerceixin la 
mendicitat per tal de coordinar els serveis. Els agents de 
l'autoritat, o en el seu cas els serveis socials, informaran 
totes les persones que exerceixin la mendicitat en llocs de 
trànsit públic de les dependències municipals i dels centres 
d’atenció institucional o de caràcter privat  als quals poden 
acudir per rebre el suport que sigui necessari per abandonar 
aquestes pràctiques. En tot cas, els agents de l’autoritat 
podran procedir a la intervenció cautelar dels mitjans 
emprats per a desenvolupar la conducta antijurídica , així 
com, si és el cas, els fruits obtinguts, que rebran el destí 
que legalment correspongui o reglamentàriament es determini. 
Art. 22  Utilització. Els béns i serveis públics han de ser 
utilitzats d'acord amb la seva naturalesa, respectant sempre 
el dret que la resta de ciutadans i ciutadanes posseeixen 
també per al seu gaudi. És obligatori que la ciutadania faci 
un bon ús dels béns i els serveis públics. (S’afegeix) Resta 
prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus 
elements, de manera que impedeixi o dificulti la utilització 
o el gaudi per la resta d'usuaris. Art 29 Prohibicions. (...) 
3. Està especialment prohibit: S’afegeix lletra p) "Dormir en 
els espais públics. Quan es tracti de persones en situació 
d'exclusió social els agents de l'autoritat adoptaran les 
mesures que siguin procedents en coordinació amb els serveis 
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socials o si s'escau amb altres institucions públiques i, si 
fos necessari s'acompanyarà a aquestes persones a 
l'establiment o servei adient per tal de socórrer-la en allò 
que sigui possible.” 2.- Sotmetre a informació pública els 
presents acords i el text de les modificacions proposades per 
un termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 
al�legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents 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. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia de la publicació en l’últim 
butlletí oficial en el qual surti publicat. Si l’últim dia 
del termini fos dissabte aquest quedarà prorrogat fins al dia 
següent hàbil inclòs. 3.- Disposar que, si no s’hi formulen 
al�legacions ni reclamacions durant el termini d’informació 
pública, la modificació dels articles 15, 22 i 29 de 
l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de 
Figueres que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 4.- 
Aprovar el text refós de l’Ordenança municipal de civisme i 
convivència ciutadana de Figueres que incorpora les 
modificacions en els articles 15, 22 i 29, segons el text que 
consta a l’expedient com a annex I, que esdevindrà definitiu 
sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació, en el cas que no es presenti cap 
al�legació ni reclamació durant el termini d’informació 
pública de les modificacions aprovades. 5è.- Facultar a 
l’alcaldessa presidenta la realització de tants actes i 
gestions com calguin en l’execució dels acords anteriors." 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; en contra, els tres 
membres de l’Ajuntament següents: Sànchez Dipp, Armengol 
Subirós i García Quesada. 
 
----6. Exaccions municipals: Es concedeix al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una bonificació 
en la quota de l’impost sobre construccions, instal�lacions i 
obres per a la construcció de forjats sanitaris en aules i 
nou paquet sanitari al CEIP Anicet de Pagès i de Puig.  El 
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senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Vista la instància  formulada  en data 20 de maig de 
2016 i registre d'entrada número E2016011055, presentada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
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 
construcció de forjats sanitaris i nou paquet sanitari al 
CEIP Anicet de Pagès i de Puig , situat al carrer Marca de 
l’Ham, s/n de Figueres reuneix els requisits establerts a 
l’article 16.1 de l’Ordenança fiscal 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 de l’Àrea d’Atenció a les 
persones emès en data 30  de setembre de 2016 que, pel que fa 
a les circumstàncies socials , disposa el següent: " En 
aquest cas es tracta de l’escola Anicet de Pagès, una escola 
d’atenció educativa preferent, situada en un barri allunyat 
del centre, amb un perfil d’alumnes amb necessitats 
socioeconòmiques  "i circumstàncies culturals, pel motiu 
següent: “com a escola de la ciutat és un centre transmissor 
de coneixement“.  Vist que es considera que en aquestes obres 



 

 25 

hi concorren circumstàncies socials i culturals 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 bonificació del 95% 
en la quota de l’impost sobre construccions, instal�lacions i 
obres, per considerar que les obres realitzades  pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
consistents en la construcció de forjats sanitaris en aules i 
nou paquet sanitari al CEIP Anicet de Pagès i de Puig, situat 
al carrer Marca de l’Ham, s/n de Figueres, són d’especial 
interès i utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies 
socials i culturals. Segon.- Autoritzar l’Alcaldia-
Presidència perquè faci tants actes i gestions com calguin 
per a l'execució de l' acord anterior ." 
 

----7. Exaccions municipals: Es concedeix al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una bonificació 
en la quota de l'impost sobre construccions, instal�lacions i 
obres per a la instal�lació de mòdul prefabricat d’ús docent 
a IES Alexandre Deulofeu. 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 E2016014653, presentada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
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 les 
d’infraestructures per a la instal�lació de mòdul prefabricat 
d’ús docent a IES Alexandre Deulofeu al carrer Joaquim Cusí 
Fortunet, 3 de Figueres reuneix els requisits establerts a 
l’article 16.1 de l’Ordenança fiscal 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 
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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 de l’Àrea d’Atenció a les persones 
emès en data 30  de setembre de 2016 que, pel que fa a les 
circumstàncies socials, disposa el següent: "Són obres 
necessàries per a fer les millores en un institut de la 
ciutat. Aquestes millores consisteixen en ubicar-ho mòduls 
prefabricats  "i circumstàncies culturals, pel motiu següent 
: “És un institut d’educació secundària, per tant un centre 
d’ensenyament, les repercussions en la cultura dels ciutadans 
són directes". Vist que es considera que en aquestes obres hi 
concorren circumstàncies socials i culturals 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 bonificació del 95% 
en la quota de l’impost sobre construccions, instal�lacions i 
obres, per considerar que les obres realitzades  pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
consistents en les d’infraestructures per a la instal�lació 
de mòdul prefabricat d’ús docent a IES Alexandre Deulofeu al 
carrer Joaquim Cusí Fortunet, 3 de Figueres, són d’especial 
interès i utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies 
socials i culturals  .  Segon.- Autoritzar l’Alcaldia-
Presidència perquè faci tants actes i gestions com calguin 
per a l'execució de l' acord anterior." 
 
----8. Exaccions municipals: Es concedeix a la Fundació 
Privada "Escola Sant Vicenç de Paül" una bonificació en la 
quota de l'impost sobre construccions, instal�lacions i obres 
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per a la reforma de local per implantació d'ús administratiu 
i centre social a l'immoble situat al carrer Pompeu Fabra, 5. 
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 21 de juliol de 
2016 i registre d'entrada número E2016015517 presentada per 
la senyora Mercè Torrent Riba, en representació de la 
Fundació Privada “Escola Sant Vicenç de Paül”,  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 reforma de local 
per implantació d’ús administratiu i centre social a 
l’immoble situat al carrer Pompeu Fabra número 5 de Figueres 
reuneix els requisits establerts a l’article 16.1 de 
l’Ordenança fiscal 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 de l’Àrea d’Atenció a les persones emès en data 16 
d’agost de 2016 que, pel que fa a les circumstàncies socials, 
disposa el següent: "Kasameu és un projecte socioeducatiu de 
la Fundació Escola Sant Vicenç de Paül. Treballa en 4 eixos : 
1. Classes d’acompanyament a l’estudi. 2. Espai d’acollida 
amb alumnat expulsat dels centres. 3. Activitats d’estiu. 4. 
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Garantia juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Treballen amb col�lectius de risc social.".  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 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 
bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres, per considerar que les 
obres realitzades per la Fundació Privada “Escola Sant Vicenç 
de Paül”,  consistents en la reforma de local per implantació 
d’ús administratiu i centre social a l’immoble situat al 
carrer Pompeu Fabra, 5 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." 
 
----9. Ajuntament: S'acorda donar-se per assabentat de 
l'informe elaborat per la Comissió consultiva i participativa 
per a l'anàlisi del model de l'Embarraca't. La senyora 
Galimany Granés procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 4 de 
novembre de 2014, va acordar crear com a òrgan mixt la 
comissió consultiva i participativa per a l’anàlisi del model 
de l’Embarraca’t. L’acord de creació disposava que l’esmentat 
òrgan finalitzaria els seus treballs el juny de l’any 2015.  
Atès que no es va poder completar la tasca per a la qual va 
ser creat l’òrgan el Ple en sessió en data 5 de novembre de 
2015 va crear novament l’òrgan amb idèntiques funcions. En 
data 4 de febrer de 2016 el Ple va nomenar els membres 
d’aquesta nova comissió. Al llarg d’aquest període, la 
comissió s’ha reunit cinc vegades i ha acordat un document de 
consens que retorna al Ple amb les propostes per a 
l’Embarraca’t que considera oportunes. Acomplert l’objectiu 
escau elevar al ple municipal l’informe emès i acordar 
l’extinció de l’òrgan d’acord amb l’informe del coordinador 
del servei de joventut emès en data 18 d’octubre de 2016. 
D’acord amb l’article 114.2 del Reglament Orgànic Municipal 
s’ha de procurar que els òrgans col�legiats de caràcter 
polític, tècnic o mixt de nova creació tinguin una durada 
limitada a les seves funcions. Així mateix s’estableix 
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l’extinció automàtica d’aquests òrgans en el moment de 
concloure els seus treballs. En base als antecedents 
exposats; la Comissió Informativa General proposa  al Ple de 
l'Ajuntament  l'adopció dels acords següents: 1r.- Donar-se 
per assabentat de l’informe elaborat per la Comissió 
consultiva i participativa per a l’anàlisi del model de 
l’Embarraca’t que diu literalment el següent: «Primer. Abans 
de decidir quin és el millor emplaçament per al nou model, 
hem de dissenyar i planificar un model d’èxit que permeti 
compatibilitzar els diferents interessos en joc com són, 
sense ser exhaustius, l’afluència de gent, la seguretat, 
l’harmonització de l’oci amb el descans veïnal, la proximitat 
amb la ciutat... Segon. Cal que en la reflexió sobre el model 
de l’Embarraca’t s’hi incorporin nous actors i que hi tinguin 
veu col�lectius que fins ara no n’han tingut. Això, però, 
s’ha d’articular de tal manera que aquesta comissió en sigui 
l’altaveu. Tercer. Cal que les entitats adjudicatàries de 
barraca s’avinguin a tenir fiscalitzats els seus ingressos de 
tal manera que hi hagi transparència tant en els ingressos 
que realitzen com en el retorn que aquests ingressos generen 
a la ciutadania. Això permetria construir un relat sobre la 
utilitat pública de l’Embarraca’t, ja que es visualitzaria el 
retorn de cada euro que la ciutadania es gasta a 
l’Embarraca’t. Quart. Els criteris d’adjudicació d’estands a 
l’Embarraca’t han de canviar. L’antiguitat o ser membre del 
consell local de joventut no poden ser criteris únics. Cal 
que el procés d’adjudicació puntuï altres qüestions com la 
finalitat de les entitats i els seus projectes. Cal tendir a 
la idea que la concessió d’un estand equival a una subvenció 
indirecta i que, per tant, la gestió d’aquesta concessió s’ha 
d’equiparar a criteris d’adjudicació de subvencions. Cinquè. 
D’uns anys ençà, la programació no és representativa de la 
ciutadania. En tot cas, no és una programació de festa major. 
Es qüestiona el mecanisme actual de presa de decisions pel 
que fa a l’elecció de grups musicals. També la 
representativitat de les entitats que escullen aquests grups» 
2n.- Determinar l’extinció de la Comissió consultiva i 
participativa per a l’anàlisi del model de l’Embarraca’t atès 
que aquesta ha finalitzat els treballs per a la qual va ser 
creada. 3r.-  Notificar la present resolució als membres de 
la comissió nomenats per acord de ple de 4 de febrer de 
2016 . 4t.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi 
tants actes i gestions com calguin per a l’execució de 
l'acord anterior." Prossegueix amb l'ús de la paraula la 
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senyora Galimany Granés que diu que en primer lloc vol agrair 
tots els membres de la comissió mixta de l'Embarraca't que 
han fet un treball molt intens amb l'elaboració d'uns 
documents que són fruit de la reflexió, de l'esforç i de 
voler buscar realment un model nou per a l'Embarraca't; que 
també vol agrair als membres de la comissió de les entitats 
adjudicatàries de barraques; que tots els membres que ella ha 
conegut fins ara eren representants de les entitats que 
havien format part de l’Embarraca’t d’aquest any 2016 i que 
tots tenien diferents sensibilitats, però que havien arribat 
a la mateixa conclusió com  és que cal un nou model 
d’Embarraca’t; que hi ha hagut múltiples trobades i molts 
hores de treball, però que el que està clar és que Figueres 
necessita un model diferent i un model nou; que aquest model 
ha de ser un dibuix perquè en aquests moments tothom ha 
arribat a la conclusió que ara està desdibuixat; que aquest 
nou model els ha de portar a un dibuix en el qual hi hagi 
tres focus; que aquests tres focus donarien una bona 
perspectiva de per on va aquest dibuix; que el primer focus, 
i important, és que la joventut de Figueres s’hi senti 
representada i que la joventut tingui veu per a aquest nou 
model d’Embarraca’t; que el segon focus, que en un principi 
semblava el més important, era el de la ubicació, però que al 
final es va arribar a la conclusió que la ubicació no era el 
tema més important perquè es torna al mateix, ja que el focus 
més important és trobar el nou model de l’Embarraca’t; que, 
per tant, tornen al focus de la joventut; que el tercer focus 
que ha estat fruit de debat i a vegades de tensions en les 
dues comissions, ja que l’Embarraca’t té una història, és que 
estan vivint en una època diferent en la qual la societat que 
els envolta vol saber perquè serveixen els diners que es 
gasten i perquè serveixen tots els diners municipals que 
representa el pressupost de l’Embarraca’t; que estan parlant 
d’una xifra que no és petita i que, per tant, amb sentit de 
responsabilitat creu que és important que tots plantegin la 
necessitat que el nou model d’Embarraca’t albiri la 
fiscalització i que en aquesta fiscalització que cada estand 
de l’Embarraca’t sigui l’estendard d’un lema; que aquest lema 
creu que hauria de poder ser el lema d’un projecte de barraca 
que tingui un retorn per a la societat; que aquests són els 
tres focus als quals tots plegats han arribat; que volen que 
l’Embarraca’t sigui un model nou, un model jove, que no 
necessiti emmirallar-se en cap altre model d’Embarraca’t, que 
sigui un model amb una identitat pròpia i que, sobretot, 
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tingui un relat de societat; que ha de ser un relat que 
expliqui que cada model de barraca té un projecte al darrera; 
que, per això, demana a tots que siguin valents i que 
treballin per aquest nou model d’Embarraca’t; que la feina a 
partir d’aquí continua i serà molta; que no és de les 
persones que pensa que qui vol que un tema es resolgui nomeni 
a un responsable; que està d’acord en què es nomenin 
comissions, però que els temps són els temps; que han de 
plantejar i treballar per al nou model d’Embarraca’t; que han 
cregut que era el moment de retornar al Ple aquest dictamen, 
que és un document que és l'esforç de moltes hores, perquè es 
puguin posar a treballar en el nou esquema del model 
d’Embarraca’t que ja l’estan plantejant i que, de cares al 
novembre, els donaran bones notícies sobre els plantejaments 
que estan pensant. 

Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
quiere agradecer el trabajo de todos, tanto de la señora 
Galimany como de la señora Mar Casas, que antes presidía la 
comisión, y también a todas las personas que han participado 
en la elaboración de este documento; que le consta que han 
trabajado mucho, que se han reunido muchísimas veces y que 
cree que ha habido buena voluntad por parte de todos, pero 
que, especialmente, quería felicitar a Cristian Belmonte que 
su representante en la comisión porque considera que ha 
sabido defender muy bien los intereses que él consideraba que 
eran los que debían guiar su acción en esa comisión; que sabe 
que ha trabajado mucho buscando otros modelos en otras 
ciudades sobre cosas que se estaban haciendo y que los 
felicita a todos, pero en especial a él porque les ha 
representado muy bien. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor García 
Quesada que diu que no estan en contra del dictamen perquè 
entenen, com així els ho ha manifestat el seu representant, 
que aquest és un dictamen de consens; que saben que el 
consens resulta molt difícil; que el que veuen, i creu que la 
senyora Galimany ho ha explicat, és que aquest dictamen és 
una veritable estirada d’orelles al model d’Embarraca’t que 
ha funcionat fins al moment; que les entitats que han 
participat en aquesta comissió els criden l’atenció d’un 
model fallit perquè parla de manca de representativitat i 
d’escàs control sobre la fiscalitat d’algunes entitats que 
gestionen algunes barraques, a banda de no estar d’acord, i 
ho diu clarament, sobre les seleccions dels grups musicals i 
la manca de representativitat sobre tot això; que la 
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Candidatura d'Unitat Popular s’abstindrà perquè vol que 
entenguin que és una abstenció crítica; que no s’abstenen 
perquè estiguin en contra del dictamen o no hi estiguin 
d’acord, sinó que perquè aquesta resolució arriba tard; que 
pel que té entès ja fa temps que es van acabar les reunions 
que van donar pas a aquest dictamen d’anàlisi sobre el model 
d’Embarraca’t; que no posa en dubte les paraules de la 
regidora, però és que aquestes alçades del mes de novembre no 
saben quan apareixerà un nou model d’Embarraca’t que aglutini 
aquestes peticions tan clares i tan dures que aquí es 
manifesten; que tenen el dubte sobre qui i de quina manera 
participativa es redactarà aquest model; que les fires són 
d’aquí a quatre dies i que creu que serà un gran fracàs si es 
plantegen les fires del 2017 amb un model d’Embarraca’t que 
no hagi estat reformat i que en la reforma d’aquest model  no 
hi hagin participat unes entitats que no estan veritablement 
representades; que el dictamen alerta d’un gravíssim problema 
que té aquesta ciutat com és la manca de representativitat 
que tenen els joves de Figueres; que s’omplen la boca sobre 
la importància que té la joventut a la ciutat, però que tenen 
un Consell local de joventut completament inoperant i amb 
associacions que fa temps que hi han deixat d’assistir; que 
el model d’Embarraca’t que ha fracassat va néixer gràcies a 
la pressió popular i a la mobilització dels que ja no són tan 
joves, però que, en el seu moment, van ser capaços 
d’organitzar de manera autogestionària per portar una alenada 
aire fresc a aquesta ciutat; que la Candidatura d'Unitat 
Popular entén l'Ajuntament com el mobilitzador, l’agitador i 
el dinamitzador de les inquietuds de la gent de la ciutat, 
però no com un fre; que els dóna recel que els passos 
burocràtics per a la redacció d’un nou model d’Embarraca’t no 
siguin prou àgils ni prou representatius i que en aquesta 
situació la seva posició és la d’una abstenció crítica. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que entén 
que es tracta de donar-se per assabentat d’un informe i que, 
per tant, no hi ha votació; que és donar-se per assabentat 
d’un informe i de les conclusions que han sortit de la 
comissió i que, en tot cas, entén que les paraules del senyor 
García són d’opinió. 

A continuació, torna a fer fer ús de la paraula el 
senyor García Quesada que diu que demana disculpes i que no 
s’abstindran, però que mantenen la seva posició al respecte. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que l’altre dia a la Comissió Informativa sí 
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que ho van votar; que hi donaran tot el seu suport, ja que 
pensen que al darrera hi ha hagut una bona feina i un bon 
treball; que esperen que aquest nou model sigui perquè tot 
això vagi millor; que els sembla correcte i que esperen que 
tot tiri endavant i que surti bé. 

Seguidament, intervé la senyora Lladó Saus que diu que, 
en primer lloc i molt sincerament, voldria agrair les 
paraules de la regidora, sobretot, les reflexions posteriors 
a la lectura del dictamen perquè creuen que és el camí a 
seguir per poder arribar a aquest nou model d’Embarraca’t; 
que tots els participants d’aquesta Comissió que han arribat 
a aquest document, que no en diria que sigui un document de 
mínims, sinó de màxims perquè és una valoració d’un grau de 
responsabilitat molt alt, a més a més, en un tema que és molt 
probable que a tots els toqui una mica la pell i que, a 
vegades, costa molt ser objectius en aquest casos; que per 
això la volien felicitar; que vol dir que tot i que sigui un 
document de mínims es pugui acabar convertint en un projecte 
de màxims i que pregunta que com es farà el seguiment de tota 
aquesta declaració de responsabilitat de la qual avui se’n 
donen per assabentats. 

A continuació, torna a intervenir la senyora Galimany 
Granés que diu que està convençuda que aquest document de 
mínims el convertiran entre tots en un projecte de màxims; 
que les passes a seguir per a la realització d’aquest 
projecte passa, sobretot, per la constitució del Consell 
municipal de joventut del qual en formaran part el Consell 
local de joventut i altres entitats que són representatives 
de la ciutat de Figueres; que això és el que ara pot avançar 
i que, per això, han cregut oportú que en aquet ple es 
prengués aquesta decisió i fer saber les passes a seguir 
perquè no queden massa mesos per les noves Fires de Santa 
Creu; que s’han de posar a treballar de valent en la 
constitució d’aquest Consell municipal de joventut, en trobar 
al representativitat que hi ha d’haver dins i en la confecció 
de les noves bases reguladores de l’Embarraca’t 2017; que hi 
ha molta feina a fer; que agraeix les paraules de la senyora 
Olmedo; que també agraeix les paraules del portaveu de 
Ciutadans; que és ben cert que el senyor Belmonte ha fet una 
molt bona feina i que va ser a partir del seu document que 
tots els altres membres de la comissió mixta es van posar a 
treballar de valent; que va ser un motor i que ho agraeix 
profundament i que ha de dir als representants de la 
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Candidatura d'Unitat Popular que no recelin, sinó que confiïn 
perquè aquest esforç que han fet continuarà. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor García Quesada 
que diu que no recelen; que ho celebren; que la senyora 
Galimany sap que tenen  moltes ganes que això i altres temes 
puguin tirar endavant; que pot comptar amb la seva 
col�laboració perquè això sigui així; que si fan totes 
aquestes qüestions, que no pretenen ser en absolut agres, és 
perquè entenen la urgència de la modificació d’un Consell 
local de joventut que s’ha reconegut que és del tot inoperant 
i que creuen que aquesta és una eina que la ciutat no pot 
deixar que es mori com ho està fent fins al moment. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Galimany Granés que diu que el Consell local de joventut no 
està mort, sinó que està molt viu; que és per això que des 
del Consell local de joventut ja estan treballant de cara al 
Parc de Nadal o altres projectes com una aula d’estudi de 
Nadal per als estudiants universitaris i que no està mort, 
sinó que està del tot viu. 

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

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que entén que tothom es dóna per 
assabentat; que cadascú opina a la seva manera respecte 
aquest informe i aquestes conclusions de la comissió; que 
felicita la feina feta que és molta i que desitja que es 
pugui anar avançant en aquest procés d'aquest nou model de 
l'Embarraca't. 

 
----10. Urbanisme: S'aprova provisionalment la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació urbana de Figueres per a 
la remodelació de l’estació depuradora d’aigües residuals. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent: 
 "El planejament vigent que afecta l’actual EDAR, en 
qualificar els terrenys d’ús residencial, no permet la 
compatibilitat urbanística per a la implantació de les 
millores i la remodelació prevista a l’EDAR per l’ACA, cosa 
que obliga a procedir, el més aviat possible, a la 
modificació puntual del planejament, amb aquesta finalitat. 
Per aquest motiu els serveis d’urbanisme de l’Ajuntament han 
elaborat el document urbanístic corresponent, amb coherència 
amb les determinacions i la planificació de l’ACA. I 
l’ajuntament ple, en sessió de 4 d’agost de 2016 va acordar 
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aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana de Figueres per a la remodelació de 
l’estació depuradora d’aigües residuals. Aquest expedient 
s’ha sotmès a informació pública pel termini d’un mes, 
mitjançant publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de 1 de setembre de 2016, al Diari Oficial de la 
Generalitat del dia 29 d’agost de 2016, al diari el Punt del 
dia 25 d’agost de 2016, als setmanaris Empordà i Hora Nova en 
data 6 de setembre de 2016 i al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament el dia 19 d’agost de 2016. El dia 24 d’agost de 
2016 es penjà a la plana web municipal el document per a la 
seva consulta durant tot el termini d’exposició. Es va fer 
notificació personal als interessats. Durant el termini 
d’exposició pública no s’han presentat al�legacions ni en 
moment posterior. S’han demanat els següents informes en les 
dates que s’indiquen: a la Dirección General de Aviación 
Civil del Ministeri de Fomento. (30 d’agost de 2016); pel que 
fa a les competències sectorial de la Generalitat, el dia 25 
d’agost de 2016 es va fer la sol�licitud telemàtica 
d’informes sectorials per als següents àmbits: aigües, medi 
ambient, residus, i protecció civil. S’han rebut els següents 
informes en les dates que s’indiquen: de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (19 de setembre de 2016, RE 18849); de Protecció 
Civil (23 de setembre de 2016, RE 19286), de Medi Ambient. 
Serveis Territorials a Girona. (29 de setembre de 2016, RE 
19665), de l’Agència de Residus de Catalunya. (19 d’octubre 
de 2016, RE 21232). No s’ha rebut, encara, l’informe de la 
Dirección General de Aviación Civil. Vist l’informe tècnic i 
jurídic, i en base a les competències sectorials en matèria 
d’aigües, atesa la naturalesa determinant dels informes 
sectorials i el contingut de l’acord adoptat pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua  en relació 
amb el que disposa l’acord adoptat en sessió del dia 14 de 
juny de 2016 i atès el que disposa el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost,  modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i 
amb les modificacions de la l’article 76 de la Llei 3/2015, 
de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives (DOGC 13-3-2015) I, atès el que disposa el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei d'urbanisme, així com la legislació 
estatal continguda al  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 
de juny, pel qual s’aprova el text refós de la llei de sòl i 
modificat per l’article 25 del Reial Decret Legislatiu 
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8/2011, (BOE 7 juliol 2011), i modificat per la Llei 8/2013, 
de 25 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovacions 
urbanes (BOE 27-6-2013) i d’acord amb la legislació sectorial 
aplicable, la Comissió informativa general proposa a 
l’Ajuntament Ple, l’adopció dels acords següents: 1r.- 
Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana de Figueres per a la remodelació 
de l’estació depuradora d’aigües residuals. 2n.- Trametre 
l’expedient i el document urbanístic de la referida 
modificació puntual als Serveis Territorials d’Urbanisme de 
Girona, als efectes de que procedeixi, si s’escau, i en cas 
de rebre l’informe favorable la Dirección General de Aviación 
Civil del Ministeri de Fomento, a la seva aprovació 
definitiva. 3r.- Facultar l’alcaldia presidència per a 
l’adopció dels actes que corresponguin en execució dels 
acords anteriors."  Prossegueix amb la paraula la Presidència 
que diu que es tracta de l'aprovació provisional; que abans 
s'havia fet la inicial i que si la Direcció General 
d'Urbanisme ho aprova definitivament es podran efectuar les 
obres d'ampliació de la depuradora existent com a solució 
d’emergència en les necessitats que tenen de complir a en 
normativa comunitària. 
 Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que 
des de Compromís expressa una sensació agredolça no tant pel 
tema urbanístic de la modificació puntual, sinó pel tema de 
l'Estació depuradora d'aigües residuals; que hi ha una 
sensació de satisfacció perquè s’adequaran a la directiva 
marc de l’aigua i s'evitaran les possibles sancions que 
podrien venir des d’Europa, però que lamenta que no hi hagi 
hagut en tot aquest període la voluntat de la Generalitat de 
poder posar en marxa o poder construir la nova Estació 
depuradora d'aigües residuals que havia d’anar a prop de 
Figueres, evidentment, en una zona que no fos residencial ni 
a prop de zones residencials; que demana que es mantinguin 
els projectes previstos en aquella zona que estava 
qualificada com a residencial per fer un ecobarri i que també 
el nou Pla general inclogui la previsió de la nova Estació 
depuradora d'aigües residuals que espera que es pugui 
construir no gaires anys més enllà del 2020-2029; que no 
s'esgoti aquest termini que s'havia marcat inicialment i que, 
en tot cas, el seu vot serà afirmatiu. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que se vuelven a abstener como hicieron en el 
otro momento; que no es una cuestión del dictamen o de la 
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modificación puntual, sino, como ya lo dijeron anteriormente, 
es una queja hacia la Agència Catalana de l'Aigua por no 
cumplir sus compromisos con esta ciudad; que la abstención va 
en este sentido; que es más una llamada de atención a la 
Agència Catalana de l'Aigua ya que no están conformes con la 
situación que les ha dejado; que se debe hacer; que no va a 
repetir los argumentos del último pleno; que consideran que 
es la única solución que se les ofrecía y que es la única 
situación posible que tienen en este momento sobre la mano, 
pero que se abstendràn como protesta contra la Agència 
Catalana de l'Aigua. 
 Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
l’anterior vegada que va passar aquest tema en el ple no hi 
van donar suport; que en aquesta ocasió s’abstindran per 
motius similars als que ja s’han expressat; que es tracta 
d'una abstenció per deixar constància del greuge que 
l’Agència Catalana de l'Aigua fa cap a la ciutat, però que 
també s'ha de dir que no és l’únic responsable com a 
organisme d’aquesta situació, ja que cap al 2007 tot plegat 
hauria d’haver finalitzat en treure la depuradora d’aigua del 
centre de la ciutat i obtenir la zona residencial que 
articulés i cohesionés la ciutat en un barri que queda 
segregat per diferents motius del que és el teixit urbanístic 
de la ciutat i que, per tant, també s’abstenen per una queixa 
a la responsabilitat de l’anterior govern de la ciutat, 
encapçalat per Santi Vila, en què no va finalitzar tots els 
tràmits i la compra o expropiació dels terrenys de Vilatenim;  
que van deixar perdre una oportunitat amb la que, el 2007 i a 
les portes de la crisi, però que l’Agència Catalana de 
l'Aigua encara hagués pogut fer aquesta inversió d’una nova 
depuradora va ser una gran pèrdua d’oportunitat; que és 
evident que aquesta inversió que es farà és necessària per 
complir el marc europeu de gestió d’aigua i solucionar la 
qüestió dels nutrients, però que hi ha responsabilitats 
diverses i que un cop més la ciutat perd per aquestes 
responsabilitats de no efectuar i finalitzar els projectes i 
no prioritzar com, des del seu punt de vista, s’hauria de 
fer. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que hi donaran suport; que tan de bo avui 
s’aprovés fer la nova Estació depuradora d'aigües residuals, 
però que no és possible; que esperen que no triguin massa; 
que sap greu per la inversió d’aquest diners; que es van 
donar les explicacions pertinents; que també es va dir que 
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podria ser pitjor el remei que la malaltia i que si no es 
feien aquestes actuacions podrien rebre unes multes que 
serien més que fer-ne una de nova i que, per tant, el seu vot 
serà positiu. 
 Seguidament, intervé el senyor Giró Ribas que diu que el 
seu vot serà positiu; que vol fer constar que han estudiat 
l’expedient; que en l’informe del tècnic diu que no consta 
que s’hagi rebut l’informe de la Direcció General d’Aviació 
Civil i que, per tant, falta un informe que seria important 
que constés a l’expedient perquè no quedi parat quan es 
remeti a la Comissió d’Urbanisme; que pregaria a l’encarregat 
de tramitar aquest expedient que l’aconsegueixi perquè això 
no quedi paralitzat; que la seva posició i el seu vot 
favorable és perquè és un vot de responsabilitat; que ara 
estan votant una modificació del planejament per poder 
efectuar aquestes obres; que estan d’acord amb les 
intervencions que hi ha hagut que Figueres es mereixeria una 
altra Estació depuradora d'aigües resisduals i una altra 
solució, però que  aquests anys de crisi econòmica han portat 
l’Agència Catalana de l'Aigua a tirar enrere molts projectes 
perquè estava en una situació de dèficit molt greu; que 
aquesta ha estat l’única solució que se’ls ha pogut oferir; 
que cal dir que el seu vot és responsable perquè estan 
pendents que si no es realitza aquesta modificació, aquestes 
obres, hi hauria una sanció milionària per de la Generalitat 
de Catalunya i que en sortiria perjudicada la ciutat de 
Figueres i que, per això, fan aquest vot responsable.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que vol fer un aclariment sobre l’informe 
de la Direcció General d’Aviació Civil; que és un informe 
necessari sempre per defecte en aquestes infraestructures 
perquè s’entén que Figueres entra dins l’àrea d’influència de 
l’aeroport de Girona; que aquest informe es rebrà o s’ha 
d’esperar un termini perceptiu que s’entén favorable si no 
l’emeten i que abans de trametre-ho a Urbanisme de Girona 
s’haurà complert el tràmit perceptiu que hagi transcorregut 
el termini pel qual s’entén que és favorable o perquè arribi 
l’informe. 
 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 
setze membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, 
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, 
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea 
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Montero, Galimany Granés, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Olmedo Delestal, Borrego Torres, i Vergés Moreno; i 
abstenir-se, els cinc membres de l'Ajuntament següents: 
Sànchez Dipp, Armengol Subirós,  García Quesada, Amelló 
Montiu i Pérez Márquez. 
 
----11. Assumptes urgents. A l'apartat d'assumptes urgents es 
produeixen les intervencions següents: 
 
----Vies públiques: S'aprova una moció que proposava que es 
faci un estudi de les zones de càrrega i descàrrega per fer 
un ús correcte i que s'estudiïn les possibles modificacions 
en els horaris. La senyora Olmedo Delestal procedeix a la 
lectura de la moció següent: 
 "El grup municipal del Partit Popular Català a 
l’Ajuntament de Figueres, presenta al ple d’aquest Ajuntament 
de Figueres, la següent moció:  EXPOSICIÓ DE MOTIUS. Degut a 
la manca d’aparcaments que tenim a la nostra ciutat i que en 
aquestes noves actuacions urbanístiques encara ens trobarem 
en un major número de pèrdua de places, creiem que des de 
l’ajuntament hem de treballar per trobar alternatives o 
millores perquè ajudi a resoldre aquesta problemàtica tant 
pels ciutadans figuerencs com les persones d’arreu que ens 
visiten i que no ens podem permetre que deixin de venir. Per 
aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents ACORDS: 1. Que es faci un estudi de les zones 
de càrrega i descàrrega per fer un ús correcte i que 
s'estudiïn les possibles modificacions en els horaris. 2. 
Estudiar un sistema de limitació temporal de l'ús efectiu de 
les zones de càrrega i descàrrega afavorint-ne la rotació. 3. 
Que estigui obert a totes les excepcions i casos concrets 
quant a senyalització de càrrega i descàrrega. Amb aquests 
acords el que es pretén és buscar que Figueres sigui   tant 
per les persones que hi vivim com pels que vénen de fora, 
una  ciutat amable  i acollidora  de la qual en fem bandera. 
I conseqüentment, demanem s’autoritzi l’Alcaldia perquè 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l’execució 
dels acords anteriors." Prossegueix amb l'ús de paraula la 
senyora Olmedo Delestal que diu que li agradaria afegir que 
si s’aprova aquesta moció que es treballi conjuntament entre 
tots amb els tècnics i tothom; que també demana rapidesa i 
que no es deixi passar molt de temps perquè creuen que es 
prou necessari, ja que tots els aparcaments que es puguin 
recuperar seran benvinguts per a la ciutat. 
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 Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
estan molt d’acord amb la necessitat de mirar, repensar i 
estudiar tant com calgui la qüestió de la mobilitat a la 
ciutat; que és una proposta petita d’unes problemàtiques i 
unes dificultats de mobilitat complexes a la ciutat de 
Figueres; que en els casos que es plantegen els estudis hi 
votaran a favor, però que els agradaria que aquest fos un 
primer pas de tot d’actuacions que poguessin mirar la 
mobilitat des d’una perspectiva més global; que s'hauria de 
vigilar que no s'acabin trobant amb què facilitin molts més 
aparcaments al centre de la ciutat o als espais més 
transitats i que no facin allò que des de la Candidatura 
d'Unitat Popular han anat defensant com és buidar la ciutat 
de cotxes, i, per tant, potenciar aparcaments de dissuasió a 
les diferents entrades de la ciutat; que els preocupa que 
alguns plantejaments de treballar amb les càrregues i 
descàrregues per afavorir que hi hagi més aparcaments el que 
faci sigui tirar-se una pedra a la teulada perquè hi hagi 
molt més trànsit de cotxes a la ciutat; que pensen que 
aquests estudis o plantejaments haurien d'anar més 
relacionats en aquest sentit; que, d’altra banda, s'haurien 
de prioritzar també les necessitats dels col�lectius 
professionals que utilitzen això o les necessitats que 
tinguin especialment a les zones del centre; que donen suport 
a fer aquest estudi, però que fa el prec de poder anar una 
mica més enllà per descongestionar la ciutat de cotxes, no 
només per fer-la més amable, sinó també per tots els 
condicionants i les conseqüències que té el trànsit massiu de 
cotxes en una ciutat com Figueres per a la salut, pel medi 
ambient i per molts d’altres i que s'ha de poder potenciar 
una cultura més de vianant, de bici i d’altres. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que només vol fer un incís; que 
aquests aparcaments ja hi són; que no en creen de nous, sinó 
que intenten facilitar o millorar, però que no en creen; que 
aquests aparcaments, de fet, ja hi són; que demanen un estudi 
i que els aparcaments de dissuasió creuen que també són prou 
importants. 
 Seguidament, intervé la senyora Lladó Saus que diu que, 
evidentment, donaran suport en aquesta moció perquè creuen 
que en el fons és una problemàtica real de la ciutat de 
Figueres que disposa d’un volum de cotxes molt gran; que creu 
que avui estan bastant esplendorosos obrint debats de gran 
transcendència; que haurien de posar sobre la taula la 
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revisió del Pla de mobilitat; que moltes vegades es troben 
que potser acaba essent un escut per a qualsevol modificació 
o acció que vulguin fer a la ciutat; que sembla que sempre 
tinguin el pla de mobilitat al davant que els digui que no 
poden anar per aquí i que potser s’haurien de plantejar si no 
els cal una revisió més acurada. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef 
Creus que diu que, votaran a favor de la moció; que estan 
d’acord amb l’esperit de la moció a l'hora de cercar places 
d’aparcament; que agraeixen que entre tots hagin modificat el 
text de la moció perquè entenien que abans d’aplicar 
determinades mesures era necessari dur a terme aquests 
estudis, sobretot, amb col�lectius que podien ser directament 
afectats com són els comerciants o el col�lectiu dels 
professionals en el tema de la càrrega i descàrrega i que, en 
relació al punt tres, el regidor Cruanyes hi volia afegir 
alguna cosa. 
 Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu 
que el posicionament del grup en relació a la moció ja l’ha 
manifestat el portaveu; que només volia dir que en relació al 
punt 1, en aquest moment, ja s'està duent a terme un estudi 
de l’ús, rendibilitat i freqüència de les zones de càrrega i 
descàrrega; que a l’última reunió de mobilitat d’aquest 
dijous es va tractar a bastament la qüestió i que es va 
tractar també d’una manera explícita implantar un sistema de 
control de limitació temporal de l’estacionament perquè 
aquestes zones de càrrega i descàrrega puguin servir realment 
pel que s’han fet i també establir quin horari ha de deixar 
de ser punt específic de càrrega i descàrrega per passar a 
ser, en la majoria dels casos, no en tots, zones d’aparcament 
lliure o directament zona blava. 
 A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la 
urgència de la moció abans transcrita. 
 Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar la moció abans transcrita. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que s'aprova la moció amb l'esperit d'estudiar realment 
la possibilitat d'assegurar que les càrregues i descàrregues 
funcionin com a tal i intentar ajustar els horaris més idonis 
en relació a les càrregues i descàrregues. 
 Seguidament, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que avui que van aviat i s’ha fet 
referència a mobilitat voldria comentar que el Pla de 
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mobilitat està fet i és molt atrevit i que des de la seva 
perspectiva s’hauria d’aplicar; que no es tracta de revisar-
lo, sinó d’aplicar-lo; que el Pla de mobilitat el que 
visualitza és una ciutat molt més de vianants i molt més 
pacífica pel que fa cotxes; que aquest matí parlaven sobre 
que s’hauria de recuperar del calaix i lligat a les 
necessitats de fer estudis i tot plegat de recuperar-lo i 
saber què tenen i poder-lo aplicar; que, realment, es una 
proposta valenta i atrevida i que vol aprofitar aquest moment 
per recordar-ho. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que 
efectivament tenen un Pla de mobilitat aprovat des de l'any 
2013; que és un Pla de mobilitat que anava a màxims i pel 
camí seria necessari de complir unes premisses; que entén que 
s’han de complir unes premisses perquè es pugui aplicar amb 
aquests màxims; que aquest potser és el punt que dificulta 
l’aplicació íntegra d’aquest Pla de mobilitat; que són certes 
premisses que per poder arribar a una pacificació d'un lloc 
s’ha de tenir construïda una altra cosa en un altre; que sí 
que seria bo; que és interessant el que proposa la senyora 
Sànchez; que cal fer un dia una sessió específica i que cal 
recuperar aquest Pla de mobilitat i posar sobre la taula si 
realment és el que es pot fer ara o replantejar-lo. 
  
---- A continuació, a les vint hores i quaranta minuts, 
prèviament autoritzada per la Presidència, s'absenta de la 
sessió la senyora Pujol Matas. 
 
----12. Precs i preguntes: A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les intervencions següents: 
 
----Serveis municipals: Pregunta que formula el senyor Vergés 
Moreno sobre quan es té previst implantar una aplicació 
d'incidències ciutadanes. Fa ús de la paraula el senyor 
Vergés Moreno que diu que al llarg de tots aquest anys hi ha 
hagut diferents vies per demanar el que van demanar els 
companys de Ciutadans recentment com  és una aplicació 
d’incidències ciutadanes; que el senyor Quim Felip va 
comentar que hi estaven treballant; que d’això fa dos mesos; 
que pregunta que si ja s’ha anat avançant en aquesta eina i 
que si és així quan està previst implantar-la o posar-la en 
funcionament. 
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----Patrimoni municipal: Prec que formula el senyor Vergés 
Moreno perquè s'adeqüi  el local de Can Met. Fa ús de la 
paraula el senyor Vergés Moreno que diu que ara voldria fer 
un prec sobre el local de Can Met al carrer Sant Vicenç; que 
la part de baix creu que és comunitària i a la part de dalt 
hi ha Iaeden i Amnistia Internacional; que tant a baix com a 
dalt hi ha desperfectes causats pel pas del temps que han 
anat degradant aquell espai; que necessitaria una petita o 
una reforma més extensa; que no ho sap perquè no és tècnic i 
que sap que és un espai llogat, però que li agrairia que es 
mirés de trobar alguna fórmula perquè aquell espai sigui 
adequat i pugui ser utilitzat per totes les entitats que en 
fan ús. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
dins el programa d’incidències es va crear una aplicació per 
al mòbil i al portal web; que permetrà l’accés al públic per 
a aquesta informació i que s’hi puguin fer les incidències; 
que ha de dir que l'App està acabada; que la idea hagués 
estat obrir-ho al públic i posar-la en marxa a finals d’any, 
però que des de l’àrea s'ha cregut convenient aplaçar-ho fins 
a finals de gener perquè encara està en fase de proves, hi ha 
les vacances de Nadal i tindran pocs recursos humans, ja que 
molta gent de la brigada està fora o amb altres activitats 
que es fan durant les festes; que creu que a finals de gener 
podran tenir els recursos humans per posar-la a l’abast de la 
gent, a més, amb una garantia de funcionament i que es pot 
comprometre amb el govern que a finals de gener del 2017 
aquesta nova aplicació per a mòbil podria estar operativa. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef 
Creus que diu que miraran l’estat en el qual es troba Can 
Met; que com ha dit el senyor Vergés es tracta d’un espai 
llogat; que miraran el contracte de lloguer; que difícilment 
es podran fer obres en un espai llogat, però que buscaran 
alguna fórmula alternativa; que cal parlar amb el propietari 
i que sí que és veritat que sigui aquest espai o un altre ha 
de continuar servint per a aquestes entitats. 
 Seguidament, intervé  la senyora Sànchez Dipp que diu 
que Can Met un dia va ser el Casal La Volta; que les primeres 
obres es van fer de forma autogestionada i que ho volia 
recordar, però que les segones obres que van posar-lo com 
està ara, amb calefacció, lavabo, porta de vidre i reformes, 
les va dur a terme l’Ajuntament durant l’anterior mandat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que ha de mirar quin contracte de 
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lloguer hi ha i quin règim aplicable; que està parlant de 
memòria; que ha de mirar el contracte i que després podrà dir 
les possibilitats que tenen i si poden posar-hi recursos 
públics. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que cal 
entrar a veure realment quines són les deficiències, però que 
entén que el propietari també hauria de respondre si són 
deficiències mínimes d’habitabilitat d’aquest espai; que 
entén que es paga el lloguer que és a preus de mercat actual; 
que, per tant, el primer que hauria de respondre és el 
propietari i que a partir d’aquí les obres de millora o que 
siguin realment suplementàries a l’ús bàsic seria 
l’Ajuntament. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Vergés Moreno que diu que de fet les deficiències que li han 
explicat i ha vist afecten al que és l’ús ordinari d’aquell 
espai, tant sistema de calefacció, com il�luminació, com el 
terra, tancaments i humitats. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que entén que hi ha un propietari que ha de mantenir en 
condicions l’espai i que a partir d’aquí entén que ha de 
respondre i que entén que si fossin complementàries o 
reformes extres per una finalitat concreta que volgués 
l’Ajuntament s'hauria de fer, però que si són les condicions 
mínimes d’habitabilitat de l’espai hi ha una primera qüestió 
que s’hauria d’exigir al propietari. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Armengol 
Subirós que diu que durant molt de temps n’ha estat usuari i 
ha patit el tema directament; que el problema de Can Met és 
que hi ha una terrassa sobre el local de reunions de baix que 
està oberta amb una claraboia; que no s’ha aconseguit mai fer 
una reparació correcta; que no es posi en si l’ha de fer el 
propietari o l’Ajuntament; que aquell local no té més 
problemes si s'arreglés el tema de la terrassa que hi ha 
sobre el local segellant bé fent uns bons desaigües per quan 
plou; que també té falta de ventilació, però que és un tema 
que no sap com s’ha de resoldre i que aquest sempre hi ha 
estat, però que resolent els degoters que provoca aquesta 
claraboia, que no sap si val molts diners o pocs, la resta és 
de poca magnitud. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que es posaran en contacte amb el propietari; que faran una 
visita a l’espai per veure quines deficiències hi ha i que es 
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posaran en contacte amb el propietari per fer el que s’hagi 
de fer. 
 
----Serveis municipals: El senyor Pérez Márquez explica que 
existeix una aplicació d'incidències ciutadanes que funciona 
en molts ajuntaments. Fa ús de la paraula el senyor Pérez 
Márquez que diu que tenia una pregunta que a causa de les 
circumstàncies s’ha convertit en una reflexió perquè la 
pregunta era la mateixa que ha fet el senyor Vergés no sap si 
per telepatia o perquè estan massa a prop amb els papers; que 
el cas és que la seva reflexió és sobre que porten quatre 
anys per tastar aquesta aplicació; que fa dos mesos ho va 
reclamar; que ara ho torna a recordar; que hi ha una 
aplicació per 4.000 euros que està testada en més de cent 
ajuntaments; que funciona ja i que no cal perdre més temps. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula la senyora Sànchez 
Dipp sobre si s'ha plantejar incorporar les demandes dels 
veïns del carrer Barceloneta de donar preferència als 
vianants. Fa ús de la paraula la senyora Sànchez Dipp que diu 
que vol fer una pregunta que els arriba a través de diferents 
veïns sobre les obres del carrer Barceloneta associades al 
Pla de Barris; que hi ha una demanda per part dels veïns de 
trobar la fórmula per pacificar i donar preferència als 
vianants en aquest carrer; que tot i que sembla que no és un 
carrer principal si que és una artèria principal, ja que és 
una via d’entrada al centre de la ciutat, especialment, des 
de l’aparcament del Parc de les Aigües i que pregunta que si 
s’han plantejat poder incorporar demandes dels veïns, d’unes 
fórmules per poder pacificar aquell espai i donar preferència 
als vianants. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
projecte del carrer Barceloneta que va ser redactat, va tenir 
el seu tràmit d’aprovació, d’exposició a veïns, de reflexió i 
d’aprovació definitiva per part de diferents reunions que es 
remunten al 2012; que ara que es va reprendre el Pla de 
Barris es va fer una amb els veïns per posar a punt aquest 
projecte; que ara es va per la licitació de l’obra i que aquí 
va sortir el debat del carrer Barceloneta; que està plantejat 
de la mateixa manera que el carrer Muralla en el sentit de 
calçada única, pacificació i preferència per a vianants, però 
que en cap cas tallada de la circulació; que es demanava per 
part d’algun veí, però que també s’entenia que per la pròpia 
manera d’accedir al carrer Muralla o altres zones del barri 
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vell seria necessari la circulació per l’accés de veïns, 
l’activitat econòmica amb un taller i sortides de pàrquing; 
que no es planteja el tall de la circulació a vehicles i que, 
en tot cas, sí que es planteja el que serà una tònica general 
a tot l’entorn del barri vell com és la preferència de 
vianants, la circulació a 30 km/h i l’accés amb totes les 
precaucions d’uns carrers amb calçada única com és el carrer 
Muralla. 
 
----Ajuntament: Pregunta que formula el senyor Borrego Torres 
sobre per què no s'ha reunit la comissió de seguiment del 
barri de Sant Joan i que per què no s'informa del que s'està 
fent. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu 
que vol parlar sobre una qüestió bastant important, però que 
sembla que a vegades per desgràcia aquí van a “salto de mata” 
si no passa res; que es refereix al tema del barri de Sant 
Joan; que el dia 9 d’aquest mes farà vuit mesos que la 
Comissió de seguiment del barri de Sant Joan es va reunir; 
que tothom s'ha posat les piles quan hi ha hagut un tiroteig 
o alguna cosa; que es va fer un manifest molt bonic perquè 
tots sortissin a la foto, però que aquí no s’ha reunit ningú 
més; que el govern no ha informat de res més sobre un 
problema que és important per tota la ciutat perquè  no només 
afecta el barri de Sant Joan, sinó que volen tornar a 
denunciar que afecta molt directament els veïns de barri del 
Culubret i que també té efectes col�laterals als barris del 
Juncària-Parc Bosc i Vivendes del Parque; que el govern ha 
organitzat tres visites de tres conselleres, una d’elles tres 
dies abans de les eleccions, i  pagar 35 euros a agents 
perquè patrullin a peu quan ja hauria de ser la seva 
obligació; que es va fer un manifest molt maco, però res més; 
que la pròxima reunió no sap quan serà, però que en quatre 
dies serà Nadal i ja haurà passat un any;  que pregunta que 
si creuen que a la pròxima reunió, que acostumen a durar unes 
dues hores, tindran temps d’informar de tot el que s’ha 
d’informar en aquesta comissió; que si el govern  no 
considera que sigui un assumpte important per a la ciutat que 
s'hagi deixat aparcat; que ningú parla de res i que quan 
passi alguna cosa ja se’n tornarà a parlar; que és una 
situació que, per desgràcia, fa molts anys que està així; que 
té una notícia de 25 de gener de 1989 que els vïns 
denunciaven inseguretat ciutadana al barri gitano; que el 
problema ja hi era, però que ningú ha fet res; que aquest 
govern té molt bones paraules, però que tampoc ha fet res; 
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que pregunta que per què no s’ha reunit aquesta Comissió 
després de vuit mesos i que per què no informen del que 
s’està fent; que l’any que ve ja estaran a meitat de mandat i 
que quan vegin les orelles al llop i les eleccions municipals 
faran alguna promesa o tiraran alguna casa a terra; que la 
gent continua volent que el barri de Sant Joan sigui un barri 
integrat a la ciutat en el que el bus pugui passar sense que 
se li llencin pedres i que  els veïns dels pobles  de Llers i 
Albanyà no hagin de patir per passar amb por perquè no se’ls 
llencin a sobre els vehicles; que els radars mòbil que es 
posen per tota la ciutat també s'haurien de posar a aquell 
carrer i en aquell lloc per controlar les carreres de 
vehicles que es fan; que s'han de prohibir les barbacoes que 
hi ha hagut una altra vegada aquest estiu; que s'ha de fer 
respectar el descans nocturn de la gent del barri del 
Culubret, és a dir, es faci complir la normativa municipal i 
que pregunta que si el govern pensa fer alguna cosa. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que no sap si el senyor Borrego Torres és un esperit lliure o 
vers lliure dins aquest consistori, però que té clar que és 
lliure, ja que no segueix massa els acords que tenen tots 
plegats; que la reunió al barri de Sant Joan no s’ha convocat 
perquè han estat fent coses; que pot anunciar que la setmana 
que ve, dimarts, tindran una proposta d’acord per signar i 
que el Pla estratègic que va demanar el secretari de 
Mobilitat estarà per la setmana que ve també; que explicarà 
una intimitat; que fa una estona l'alcaldessa li ha preguntat 
que què estava fent i que li ha respost que estava acabant de 
repassar el Pla estratègic; que aquesta és la pura realitat; 
que aquest és el ritme; que la setmana que ve tindran la 
proposta d’acord i el Pla estratègic perquè sigui analitzat 
per tots els grups de l’oposició;  que un cop el tinguin 
analitzat entre tots, li sembla que és de rebut que els 
treballadors i les treballadores del Pla de desenvolupament 
comunitari també hi afegeixin la seva; que creu que és millor 
que ho facin primer els grups polítics perquè són prioritats 
polítiques, però que després els treballadors hi han d’entrar 
i dir si es toca de peus a terra i no es diu alguna cosa que 
no es pugui complir; que un cop tinguin aquesta feina 
convocaran la comissió del barri de Sant Joan perquè hi doni 
el vist-i-plau i aprofitaran per informar sobre totes les 
iniciatives que s’han anat prenent al voltant del barri de 
Sant Joan; que anunciaran nous contractes amb algunes altres 
entitats com Vincle i anunciaran el que està fent en aquest 
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moments l’associació de veïns que està treballant de valent; 
que també explicaran les feines que s’han fet des de Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Urbana, entre d’altres, fer un control 
diari allà perquè no hi hagi excés de velocitat; que és un 
control que ha estat sol�licitat pels mateixos membres de la 
comunitat gitana amb noms i cognoms; que les coses sovint són 
més lentes del que tots voldrien, però que les coses es van 
fent; que la setmana que ve tindran a la seva disposició tota 
la informació perquè es pugui signar aquest acord; que entre 
tots s'ho han de mirar i que en dues setmanes podran portar-
ho al secretari general; que així ja es posarà en marxa la 
taula que es va acordar entre les diverses entitats i els 
diversos actors; que també s’està treballant en el 
departament en el nomenament d’un mediador que serà una 
persona que vindrà de Barcelona i de confiança; que n’hi ha 
un a Girona, però que per qüestions de la mateixa comunitat 
fan que no sigui una persona molt aconsellable; que el mateix 
departament n’ha proposat un a proposta del senyor Vilchez 
que és l’encarregat del Pla de desenvolupament comunitari a 
nivell de Catalunya; que les coses s'estan fent; que no 
negarà que algunes de les qüestions de les quals n’ha fet un 
relat el senyor Borrego passen, però que això no es resol 
d’un dia per l’altre; que no és que el govern no faci res, 
sinó que ha de compatibilitzar l’acció policial, que hi és i 
que és contundent; que els regidors saben que al carrer Ramon 
i Cajal s’han acabat els talls de llum i que per alguna cosa 
s’ha acabat i no pas per inspiració divina, sinó que s’ha 
acabat per una excel�lent actuació de Mossos d’Esquadra, 
Guàrdia Urbana i amb el compliment del que el conseller 
d’Interior Jané va dir; que això ha funcionat; que no té 
constància que s’hagin fet barbacoes, però que és possible 
que se n’hagin fet; que ho aconseguiran a través del Pla 
estratègic i d’explicar que això no s’ha de fer; que també 
pot dir que estan parlant amb serveis urbans i amb 
l’associació de veïns; que tot això ho exposaran; que la 
màquina de netejar el carrer tornarà a passar pel barri de 
Sant Joan a iniciativa de l’associació de veïns; que hi ha 
tot un seguit de qüestions que es faran; que entén que quan 
hi ha la televisió queda molt bé fer un llistat de coses 
dolentes i fatals que passen al barri de Sant Joan; que 
convida al senyor Borrego a que s'afegeixi a l'acord que tots 
signaran i que vegi que entre tots se'n sortiran perquè 
aquestes coses deixin de passar o passin amb molta menys 
intensitat. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que està molt bé; que vigilarà aquest 
acord, però que torna a repetir que encara que no hi hagi 
aquest acord s’hauria d’haver reunit la comissió després de 
vuit mesos; que aquesta és la seva queixa; que espera que 
també aquest document es faci arribar a tots els membres de 
la comissió i que espera que no siguin només bones paraules, 
sinó que volen efectivitat per poder acabar amb aquesta 
situació. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula la senyora Perpinyà 
Fortunet sobre quan es posaran les esquenes d'ase al carrer 
Verdera. Fa ús de la paraula la senyora Perpinyà Fortunet que 
diu que des d’Esquerra volen fer una pregunta i refrescar la 
memòria d’una promesa feta fa uns mesos enrere sobre el 
carrer Verdera; que aquest carrer s’ha convertit en un carrer 
que fa gairebé de ronda exterior a la zona entre Cendrassos i 
Horta Capellera; que allà hi ha d’anar alguna esquena d’ase o 
senyalització perquè no s’agafi tanta velocitat amb els 
vehicles; que alguns veïns han preguntat que com estaven 
aquestes esquenes d’ase; que el dia que es puguin posar les 
esquenes d’ase per reduir la velocitat i el trànsit de 
vehicles en aquell carrer es podria aprofitar per refer la 
cruïlla que hi ha entre el carrer Bassegoda i l’Albera perquè 
alguna vegada alguns veïns volen fer a volta i que s'hi poden 
deixar el càrter i que s’hauria d’aprofitar per repassar 
aquella cruïlla si és que es fan obres o alguna intervenció 
allà. 
 Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu 
que està d’acord; que no només en aquest punt, sinó que 
d’altres zones de la ciutat tenen sol�licituds d’instal�lació 
d’esquenes d’ase i reductors de velocitat; que això està 
subjecte a pressupost, ja que requereix una obra o és la 
compra per a la instal�lació; que a mesura que es van 
adquirint es van incorporant i situant i que no li sabria 
concretar en quin punt de la llista d’espera està aquest 
indret, però que li pot assegurar que hi és. 
 
----Pressupostos: Prec que formula el senyor Amelló Montiu 
perquè pugui tenir l'esborrany de pressupostos quan abans 
millor. Fa ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu 
que a veces le gustaría hacer reflexiones en voz alta, pero 
que iban a terminar discutiendo y  que, por lo tanto, se va a 
centrar en el ruego; que ya estuvieron hablando hace un 
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tiempo en Comisión Informativa sobre un tema del presupuesto; 
que se tiene que aprobar en breve; que hablaron de cómo se 
tenían que presentar las propuestas a este presupuesto; que 
están a día 3 de noviembre y que todavía no tienen un 
borrador del presupuesto con el que poder trabajar; que el 
presupuesto es un documento complicado y un documento 
sumamente importante; que le gustaría tenerlo cuanto antes, 
por lo menos el borrador, para empezar a verlo, valorarlo y 
empezar a trabajar en él; que agradecería tenerlo cuanto 
antes y que le gustaría que se lo apuntasen. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que recoge 
el ruego; que hi estan treballant; que miraran de tancar el 
més aviat possible la primera proposta de cara a que la 
poguessin passar; que no tenen predeterminat el plenari en 
què anirà, però que hi estan treballant i que en breu haurien 
de poder presentar una proposta. 
 
----Ajuntament: Pregunta que formula la senyora Sànchez Dipp 
sobre com estan unes auditories que es van demanar sobre els 
comptes de Càritas Diocesana i Comerç Figueres. Fa ús de la 
paraula la senyora Sànchez Dipp que diu que vol fer una 
pregunta sobre un acord que van arribar en el ple del mes de 
juliol d’enguany; que feia referència a una moció presentada 
per la Candidatura d'Unitat Popular; que era per saber quin 
és l’estat dels acords; que un era que l’Ajuntament de 
Figueres demanés una auditoria dels comptes a Càritas 
Diocesana i Comerç Figueres com a preceptores de fons públics 
de l’Ajuntament de Figueres; que el segon era que si en el 
resultat d’aquestes auditories s’observés alguna 
irregularitat, l’Ajuntament de Figueres exercís d’acusació 
particular en la investigació dels pagaments irregulars i 
injustificats de Jordi Rotllan; que voldrien saber com està; 
que no han rebut cap informació ni els consta res i que si es 
pot explicar l’estat de les auditories. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que 
concretament la de Comerç ha arribat; que van fer entrega de 
les auditories que ells tenien fetes; que no hi constava cap 
irregularitat; que no hi havia cap advertiment; que, per 
tant, entenien que eren auditories correctes; que no hi havia 
cap objecció per part de l’Ajuntament i que sobre Càritas no 
en té constància de les auditories. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que si es podrien facilitar aquestes 
auditories. 
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 Seguidament, torna a fer ús de la paraula el senyor Toro 
Coll que diu que pot donar accés a que les puguin examinar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que dóna les gràcies i que pregunta que 
quin és el pla de les auditories de Càritas. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que miraran 
exactament en quin punt estan; que està segura que també 
estan auditades i que les demanaran. 
 
----Vies públiques: Prec que formula la senyora Olmedo 
Delestal perquè es col�loqui una banda al carrer Doctor 
Barraquer. Fa ús de la paraula la senyora Olmedo Delestal que 
diu que ha de seguir amb el tema de la mobilitat; que la 
senyora Perpinyà ha comentat que a l'Horta Capallera faria 
falta aquella banda; que fa set o vuit mesos van tenir una 
reunió al barri de Sant Joan; que el senyor Casellas va dir 
que el cap d'uns dies hi hauria una banda posada al carrer 
Doctor Barraquer; que porten vuit, nou o deu mesos esperant; 
que l'alcaldessa també va dir que aquestes bandes venien 
d'Itàlia, però que ja havien arribat; que  creu que és urgent 
per tot arreu, però allà hi ha la llar d'infants i que entén 
que podien esperar una o dues setmanes o un mes, però que ja 
fa nou mesos. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que ja veu que el director de Serveis Urbans ha pres bona 
nota del prec de la senyora Olmedo. 
 
----Ordenances municipals: Pregunta que formula la senyora 
Lladó Saus sobre quan serà la propera reunió per parlar de 
l'ordenança de terrasses. Fa ús de la paraula la senyora 
Lladó Saus que diu que té una pregunta per al regidor Quim 
Felip; que és en referència a una problemàtica que a Figueres 
fa temps la porten a sobre i no se’n saber sortir; que és 
referent al tema terrasses; que l’última reunió que es va dur 
a terme va ser el passat 11 de juliol; que en aquesta reunió 
quasi van donar per bo el capítol terrasses amb les 
aportacions que pogués fer cada grup i cada representant de 
la comissió a finals del mes de juliol; que és cert que es va 
dir que, com que la comissió s’ha ampliat a ordenació de via 
pública, aquest capítol es donaria per bo i que la propera 
seria al setembre o octubre; que estan a 3 de novembre; que 
hi havia un compromís per part de l’alcaldessa manifestat en 
aquest plenari arran d’una pregunta d’Esquerra sobre que 
l’ordenança de terrasses es posaria en funcionament la 
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primavera del març d'aquest any 2016; que és evident que això 
no va ser possible, però que els agradaria que pogués ser la 
primavera del 2017; que pregunta que quan serà la propera 
reunió i que es posarà fil a l’agulla per poder donar-hi 
sortida. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
pot dir que la seva intenció era convocar-la abans d’acabar 
l’any; que es podria comprometre a tenir a final de novembre 
la propera reunió d’ordenança de terrasses sobre totes les 
aportacions que s'han anat fent des del mes de juliol i que 
li agradaria tenir-la enllestida a mitjans de l’any que ve. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que li consta que s’està redactant el text de la refosa 
de totes les aportacions que es van fer a l’última comissió; 
que a finals d’aquest mes s’hauria de convocar aquesta 
comissió perquè la voluntat és que pugui estar en ple vigor 
quan comenci la temporada de pressió que comença amb el bon 
temps; que el mes d'abril de 2017 ha d'estar; que s’està 
redactant el text i que convocarien comissió per finals 
d’aquest mes. 
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Amelló Montiu 
perquè es posi algun impediment perquè no es pugui pujar a 
sobre la Plaça Catalunya. Fa ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu es una cuestión que les trasladaron 
hace unos días sobre la Plaza Catalunya; que se pusieron unas 
puertas para impedir el acceso a la parte superior de la 
plaza; que les consta que continua entrando gente porque no 
se cerraron los laterales y que parece ser que la gente entra 
entre el hueco que queda entre la puerta; que se ve que por 
las dos primeras puertas no pueden acceder, pero que sí que 
se puede por la tercera puerta, la que está más alejada de la 
entrada del parking y que les han comentado si se podría 
poner algo en los laterales para que no suban o por lo menos 
que se tuviera constancia de que seguía entrando gente. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
és veritat; que a la primera i la segona porta és molt 
difícil passar perquè és molt estret, però que s’han adonat 
que si és algú molt prim o un nen pot entrar per la tercera 
porta; que ho tenen en compte i que s’està fent el material 
per tancar les tres portes. 
 
----Serveis municipals: Pregunta que formula el senyor 
Borrego Torres sobre si es té prevista alguna actuació en cas 
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que es trobessin amb possibles restriccions a causa del 
nivell del Pantà de Boadella. Fa ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que ha sortit fa un parell de dies una 
noticia sobre que a causa del nivell del Pantà de Boadella hi 
podria haver restriccions; que pregunta que si des de l’àrea 
de Medi Ambient es té prevista alguna actuació en cas que es 
trobessin amb possibles restriccions i que quines actuacions 
serien. 
 Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu 
que no està en condicions de contestar-li sobre les mesures 
estrictes, però que està convençut que a Medi Ambient hi ha 
uns protocols establerts que determinen exactament quan s’ha 
d’actuar i quines són les mesures aprendre i que arribat el 
cas l’informarà directament. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que demana que si es pot  fer arribar 
aquest protocol a la resta de grups; que potser també seria 
bo fer alguna campanya sobre aquesta qüestió d’estalvi 
d’aigua i que no aniria malament que l’Ajuntament des de les 
xarxes socials o d’alguna altra manera que no necessiti cap 
despesa es comencés a fer alguna campanya sobre aquest tema 
perquè creu que recordar aquest tema sempre és bo per a la 
ciutadania. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Cruanyes Zafra 
que diu que recull la seva consideració; que en qualsevol 
cas, sense ser tècnic, vol recordar que estan al final de tot 
de la campanya d’estiu que és el moment que hi ha els nivells 
més baixos; que seria lògic desitjar que els nivells vagin 
pujant mica en mica; que en qualsevol cas segur que en casos 
de risc de nivells baixos hi ha maneres d’actuar 
protocol�litzades i que les campanyes mai sobren. 
 
----Aportacions i subvencions: Pregunta que formula el senyor 
Amelló Montiu sobre com es farà front als cinc objectius 
estratègics que es marcaven en el projecte "Estrategia de 
desarrollo urbano, sostenible e integrado del municipio de 
Figueres, Figueres la consolidación de una ciudad" ara que no 
s'ha concedit l'ajuda per part del Ministerio de Hacienda. Fa 
ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu que en el 
pasado pleno del 19 de enero de 2016 aprobaron por vía de 
urgencia la ratificación de un decreto de alcaldía que 
solicitaba el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas una ayuda de 5.000.000 euros, con un proyecto de 
10.000.000 de euros, para llevar a cabo el proyecto 
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Estrategia de desarrollo urbano, sostenible e integrado del 
municipio de Figueres, Figueres la consolidación de una 
ciudad; que el pasado 29 de septiembre de 2016 se publicó en 
el Boletín Oficial del Estado la resolución de la Secretaría 
de Estado de presupuestos y gastos por la que se concedían 
estas ayudas en la primera convocatoria para la selección de 
una Estrategia de desarrollo urbano, sostenible e integrado 
que será cofinanciado mediante el programa operativo Feder de 
crecimiento sostenible 2014-20; que según esta resolución no 
han sido seleccionados y que, por lo tanto, no tendrán esa 
ayuda por no tiene suficiente puntuación su proyecto; que 
esto es un proyecto que pretendía hacer frente a los retos 
físicos y territoriales, demográficos y sociales, ambientales 
y climáticos, económicos y culturales, y pretende consolidar 
una ciudad más inclusiva, más sostenible, eficiente, dinámica 
y participativa;  que su pregunta es cómo van a hacer frente 
a los cinco objetivos estratégicos que allí se marcaban 
puesto que los desafíos son los mismos, pero que se han 
quedado sin una importante parte de esta financiación; que 
pregunta que si tienen un plan B para hacer frente a este 
proyecto porque lo consideran un buen proyecto; que como van 
a alcanzar el objetivo estratégico número 1, Impulsar la 
integración social, el objetivo número 2, Potenciar la 
movilidad interna sostenible, el objetivo número 3, Potenciar 
la eficiencia de los equipamientos públicos e incrementar su 
accesibilidad, el objetivo número 4, Potenciar el desarrollo 
de los activos culturales, y el objetivo número 5, Facilitar 
la cohesión y la participación, la implicación y el 
desarrollo de un sentimiento de pertenencia e integración de 
la ciudadanía; que quiere recordarles que estos objetivos 
están valorados, el primero, en más de 3.500.000 euros, el 
segundo en más de 2.500.000 euros, el tercero en 680.000 
euros, el cuarto en 2.000.000 euros y el quinto en 813.000 
euros; que pregunta también es si verán reflejados estos 
objetivos en el presupuesto de 2017 y siguientes; que en una 
entrevista que se realizó en un chat de un medio local, el 22 
de enero de 2016 a las 22:00, decía que el proyecto Edursi 
prevé ser un proyector de 10.000.000 euros entre actuaciones 
y obras para la rehabilitación y orientación de Figueres a 
las necesidades propias de una ciudad de 50.000 habitantes en 
el año 2022 y que ahí se preveía una partida muy importante 
en vivienda social y el tiempo del proyecto a realizar entre 
2016 y 2022; que pregunta que cómo van a invertir en vivienda 
social ahora que no tienen esta partida; que, por último, si 
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continua el compromiso de inversión del Ayuntamiento en estos 
aspectos para los años 2016, 2017, 2018, 2019 tal como figura 
en el documento y en la parte que le corresponde al 
consistorio. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que és 
una convocatòria que es va posar en marxa per part del govern 
de la nació amb unes finalitats molt concretes i que 
l’Ajuntament de Figueres hi va concórrer com molts altres 
ajuntaments de Catalunya; que a Catalunya s’han atorgat dos 
projectes, un a Barcelona i l’altre a Santa Coloma de 
Gramenet; que entenen que ha primat un criteri diferent del 
que és projectes com a tal de petits municipis; que s'ha 
optat per altres criteris; que es va enviar una 
categorització de cadascun dels elements que conformaven 
aquella convocatòria, però que s’ha optat pels grans 
projectes que afecten aquestes dues ciutats; que Figueres i 
tots els altres municipis de Catalunya han vist defraudades 
les expectatives que hi havia en aquesta primera 
convocatòria; que és cert que ja s’ha convocat una segona; 
que estan valorant la possibilitat de presentar-se en aquesta 
segona convocatòria, però que s'haurà de veure amb quins 
criteris es torna valora els diferents ajuntaments; que és 
molt diferent que els dos grans municipis que tenen grans 
recursos s’hagin vist recompensats amb aquesta convocatòria i 
no altres múltiples municipis d’arreu de Catalunya que 
podrien gaudir d’aquests ajuts per poder desenvolupar aquests 
plans; que el que representa és que quan es posa en marxa 
aquesta convocatòria hi ha un seguit de requisits a omplir i 
que el que fa l’Ajuntament és reunir tot l’equip amb els 
tècnics municipals i recollir totes aquelles aspiracions que 
té la ciutat a llarg termini; que això es reflecteix en un 
document molt ben treballat que ha servit per definir quin és 
el pla que volen seguir d’acord amb tots els altres que ja 
havien treballat anteriorment; que això es posa en un sol 
document, que és aquesta convocatòria, en la que si els 
concedeixen aquest ajut l’Ajuntament fa i aporta la seva part 
perquè és un 50%; que s’hagués donat un impuls notori a totes 
aquestes aspiracions que tenen com a ciutat; que el pla B, en 
aquests moments, és una segona convocatòria; que s'hi 
presentaran i ja es veurà què passa; que el pla C és la 
capacitat que té l’Ajuntament per continuar desenvolupant 
totes aquestes polítiques i accions a través del pressupost 
ordinari i a través d’altres figures d’endeutament per anar 
realitzant; que, de moment, no es pot comptar amb aquesta 
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ajuda; que confien que en la segona convocatòria hi hagi un 
criteri de més dispersió dels ajuts al territori i que això 
els pugui beneficiar i que el pla C seria que l’Ajuntament 
anés assolint aquestes fites a través dels seus propis 
pressupostos. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que faltaria el tema de cómo van a 
invertir en vivienda social cuando se consideraba que era una 
partida muy importante y que en este momento no va a llegar 
porque han denegado el plan. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que 
diu que l’Ajuntament té un fons que és el Patrimoni municipal 
del sòl que s’està utilitzant en habitatge social; que s’han 
fet diferents convocatòries; que algunes no van funcionar 
inicialment, però que en aquests moments està funcionant; que 
tenen uns fons importants per part de l’Ajuntament que 
s’utilitzen per a aquests habitatges socials i que són 
milions d’euros dels quals l’Ajuntament disposa per a fer 
front a aquestes despeses. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que gracias por la respuesta; que no 
entrará sobre el Patrimonio del suelo porque cree que la 
Candidatura d'Unitat Popular controla muchísimo más el tema y 
con más profundidad y que si tienen algo que decir ya lo 
dirán ellos; que da por hecho que los objetivos siguen 
vigentes y que los verán reflejados de alguna manera en los 
presupuestos de 2017, 2018 y 2019; que considera que eran 
objetivos importantes y bien planteados; que cree que había 
un buen trabajo de fondo; que posiblemente había otros 
criterios para la adjudicación y que en Cataluña, 
ciertamente, solo han recibido financiación dos municipios; 
que cree que son unos buenos objetivos en los que seguir 
trabajando; que son unas buenas líneas estratégicas con las 
que podían trabajar y que les gustaría verlo reflejado en los 
próximos presupuestos, ya que eran unas líneas bastante 
interesantes para continuar trabajando. 

 
----Aportacions i subvencions: El senyor Armengol Subirós 
agraeix que Ciutadans hagi tret el tema que no s'ha concedit 
l'ajut per part del Ministerio de Hacienda. Fa ús de la 
paraula el senyor Armengol Subirós que diu que vol agrair a 
Ciutadans per haver tret aquest tema; que és important la 
feina que han fet d’estar vigilants; que creu que seria que 
seria bo que es donés el resultat en un tema que està aprovat 



 

 57 

i que s’ha  autoritzat en el Ple; que en un tema tan 
important com aquest ha hagut de ser la vigilància d’un grup 
municipal el que hagi tret la negativa que han obtingut i que 
no hagi estat d’ofici que ho hagin sabuts; que estan dintre 
de les vint-i-una persones que en el seu dia van aprovar al 
Ple donar la llum verda a aquesta petició de subvenció; que 
creu que es mereixien tots plegats estar informats 
puntualment sobre aquest tema i que quant al Patrimoni del 
sòl i habitatge algun dia d’aquests en parlaran seriosament 
molt aviat.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que sobre el 
primer aspecte potser se’ls hauria d’haver comunicat, però 
que la resolució del programa va determinar els que escollien 
i no els que en quedaven exclosos; que de la pròpia 
comunicació pública a nivell de país, amb el cas de Catalunya 
amb l’aclaparadora dada que només anava a Barcelona i Santa 
Coloma, tots es van donar per comunicats sobre que no 
s’havien incorporat els seus projectes; que aquesta és la 
manera com arriba; que llavors arriba una comunicació a 
posteriori, però que l’anunci va ser prou aclaparador des de 
tots els mitjans; que té raó que s'hauria d’haver dit a tots 
els grups, però que l’explicació de a qui s’adjudica va ser 
tan determinant que tots es van donar per assabentats; que de 
la comunicació que han rebut a posteriori es reflecteix que 
no han quedat mal posicionats; que hi ha punts a millorar i 
que, per tant, volen reiterar sobre el mateix projecte de 
cara a veure si en una segona oportunitat hi poguessin 
entrar. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que vol fer una precisió; que la puntuació estava 
superada amb el mínim exigit, però que ha anat tot en dos 
projectes i que estan aquí en cas que s’hagués repartit. 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
en el Boletín Oficial del Estado de 21 de septiembre de 2016 
salen publicados los que lo reciben y los que no lo reciben; 
que hay un listado completo y exhaustivo de todas las 
personas que han pedido ese proyecto y los motivos por los 
que no se les concede; que no sabe si ha entendido bien la 
argumentación de la alcaldesa, pero que no se publicitan solo 
los que lo reciben, sino que en el Boletín Oficial del Estado 
aparecen todos; que aparece el Ayuntamiento de Figueres con 
las modificaciones que han hecho; que hay un detalle que 
parece ser que presentaron repetido o algo así y que cambia 
el apunte; que aparecen todos; que aparecen los que lo han 
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perdido y los que se les ha concedido; que no solamente hay 
publicidad de los que lo han recibido, sino que aparecen 
todos y que esto se publicó el 21 de septiembre hace ya un 
mes y medio. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que potser s’ha expressat malament; que 
el que va sortir a mitjans de comunicació va molt clar; que 
és evident que són notícia els que ho reben i no els que es 
queden fora i que a nivell de Boletín Oficial del Estado, al 
qual tots hi poden accedir, es detalla tal com ha dit. 
 
----Ordenances municipals: La senyora Olmedo Delestal 
manifesta que el grup popular s'alegra molt que al final es 
tiri endavant l'ordenança de terrasses. Fa ús de la paraula 
la senyora Olmedo Delestal que diu que el grup popular 
s'alegra molt que al final es tiri endavant l'ordenança de 
terrasses perquè porten tota la legislatura passada parlant-
ne i que ara ja en porten dos i que han hagut d'esperar sis 
anys, però que benvinguda sigui si al final s'aconsegueix. 
 
----Recursos: Prec que formula la senyora Olmedo Delestal 
perquè s'expliqui com està la desestimació d'un recurs 
presentat per dos socis del Casino Menestral. Fa ús de la 
paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que el govern va 
fer una roda de premsa explicant que s'havia desestimat un 
recurs que havien presentat uns socis del Casino Menestral i 
que demana que si es pot explicar una mica. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
govern en el mandat anterior va fer una proposta al Casino 
Menestral en relació a fer una fundació patrimonial que 
possibilités recuperar la via per seguir fent les obres que 
s’havien iniciat; que aquesta proposta va ser aprovada en 
l’assemblea del Casino Menestral el mes de març de 2015, però 
que va ser impugnada per dos socis; que hi ha hagut judici; 
que aquest acord de l’assemblea del Casino ha estat guanyat 
per part dels promotors de l’assemblea; que aquesta sentència 
ha estat desfavorable als impugnants que eren els dos socis 
que havien posat la demanada; que a partir d’aquí es reprèn 
el tema i que s’ha demanat, per part de l’Associació Casino 
Menestral, que l’Ajuntament reprengui aquest procediment; que 
tenen la pilota a la teulada per veure de quina manera es pot 
avançar en la constitució d’aquesta fundació patrimonial i de 
quina manera poden avançar en acabar el finançament 
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d’aquestes obres o acabar aquestes obres del Casino 
Menestral. 
 
----Ajuntament: Preguntas que formula el senyor Amelló Montiu 
sobre com està el tema de les vídeo actes y els expedients 
electrònics. Fa ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que 
diu que hace un tiempo instalaron las cámaras en la sala de 
pleno; que no sabe como está el tema de las vídeo actas y que 
también pregunta que si van a empezar a trabajar en los 
expedientes electrónicos para contar todos con firma 
electrónica porque supone que sería todo mucho más cómodo y 
más rápido. 
 Seguidament, intervé la secretària de la corporació que 
diu que falta una instal�lació per al tema de les càmeres. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que ja li donaran una resposta concreta quan des 
d'informàtica responguin de l'estat. 
 Seguidament, torna a intervenir la secretària de la 
corporació que diu que s'ha enviat un correu electrònic per 
intentar que a partir del 14 de novembre tot el procediment 
d'expedient sigui de manera electrònica. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-hores i trenta minuts,  de la qual cosa en dono 
fe.  
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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.13 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 3 de novembre de 2016 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 27 
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 i quinze minuts, la Presidència 
declara oberta la sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, realitzada el dia 4 d'agost de 2016, que va ser 
repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat de l’informe sobre l’activitat institucional de 
l’Alcaldia. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
de l’informe següent:  

"Activitats institucionals de l’alcaldessa. Divendres 7 
d’octubre. - Auditori Caputxins. Inauguració del Simposi : El 
Sòl no urbanitzable. - Recinte Firal. Inauguració d’una nova 
edició del FIRAVO. - Teatre Museu Dalí. Acte de celebració 
del 175è aniversari del col�legi d’Advocats de Figueres. 
Diumenge 9 d’octubre. - Plaça de l’Ajuntament. Actuació 
castellera  20è aniversari Colla Castellera de Figueres. - 
Vilatenim. Elecció pubilla i hereu. Dilluns 10 d’octubre. - 
Barri Juncària Parc Bosc. Trobada amb els veïns. Dimarts 11 
d’octubre. - Rebuda dels alumnes polonesos que fan un 
intercanvi amb alumnes de l’Institut Olivar Gran. Dijous 13 
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d’octubre. - Cafeteria 9 Suprem  Esmorzar amb la Xarxa 
d’Emprenedores competents i Mar Casas. Divendres 14 
d’octubre. - Plaça Josep Tarradelles. Visita a les obres de 
millora de la plaça. - Presentació de la Mitja Marató. 
Dissabte 15 d’octubre. - Ofrena Floral al monument de Lluís 
Companys en l’aniversari de la seva mort. - Plaça Catalunya i 
Plaça  del Gra. Acte d’activitació del mercat. - Plaça de 
l’Ajuntament. Fashion Day comerç Figueres. - Auditori 
Caputxins. Concert de Feliu Ventura i Xavi Sarrià. Diumenge 
16 d’octubre. - Parc Bosc Passejada per la Fira Adoptàlia. - 
Barri Horta Capallera. Arrossada popular amb els veíns. 
Dimecres 19 d’octubre. - Casa Empordà. Conferència "Identitat 
esculpida" organitzada pel Grup Iris. Divendres 21 d’octubre. 
- Girona  Galeria  El Claustre. Presentació del Llibre "les 
terres de Girona" i exposició del pintor Jordi Jubany. 
Dissabte 22 d’octubre. - Piscina municipal. Presentació de 
l’equip de waterpolo. Diumenge 23 d’octubre. - Barri Creu de 
la Mà. Festa del barri amb arrossada popular. - Estadi de 
Vilatenim. Presentació del futbol base. - Teatre Municipal El 
Jardí Concert i lliurament de les distincions de la ciutat. 
Dimarts 25 d’octubre. - Barcelona. Reunió amb el director 
general de centres públics. Dimecres 26 d’octubre. - Plaça 
del Sol. Visita a les obres de la nova rotonda. - Fisersa. 
Consell d’administració. Dijous 27 d’octubre. - Jardins Puig 
Pujades. Presentació de la campanya  pel control de plagues. 
Divendres 28 d’octubre. - Museu del Joguet. Presentació de la 
cursa solidària del Grup Iris. - La Cate. Conferència de Rosa 
Navarro sobre Cervantes i les novel�les policíaques. - Teatre 
Bon Pastor a una obra de teatre promoguda per l'associació de 
veïns del Juncària Parc Bosc. Dissabte 29 d’octubre. - La 
Cate. Inauguració del congrés de la ciència. - Sala de Plens. 
Rebuda dels participants a l’Aplec Esperantistes. Dimarts 1 
de novembre. - Cementiri  Municipal. Ofrena floral a les 
victimes de la guerra civil  i acte en memòria dels  
figuerencs difunts." 
 
----3. Pressupostos: S'aprova inicialment un expedient de 
suplement de crèdit 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 
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Hisendes Locals, estableixen que la tramitació dels 
expedients de crèdit extraordinari que afectin a diferents 
capítols serà competència del Ple. Atès que s’ha de dotar de 
consignació pressupostària suficient per atendre les despeses 
necessàries pel normal funcionament dels serveis municipals 
per transferència de crèdit entre partides pressupostàries es 
proposa a l'Ajuntament  en Ple l'adopció dels acords 
següents: 1. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de 
crèdit per transferència de crèdit entre partides 
pressupostàries, de conformitat amb el que preveuen les bases 
d’execució del pressupost, els articles 34 a 51 del Reial 
Decret 500/1990 de 20 d’abril i l’article 177 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, segons el següent detall: 
ALTES PARTIDES: 
16.201.33400.226092 FUNCIONAMENT CULTURA POPULAR     10.000,00 € 
BAIXES PARTIDES: 
16.304.92000.227012 MANTENIMENT ENTARIMATS           10.000,00 € 

2. Exposar al públic l'expedient de modificacions 
pressupostàries de conformitat amb el que preveu l'article 
177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 3. Facultar 
l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l'execució dels acords anteriors." 
 
----4. Ajuntament: S'aprova la creació d'un procés  
deliberatiu  que  serveixi  per  a  definir  la  creació  
d’una  estructura  d’òrgans  permanents  de  caràcter  
territorial  (Consells  de  Barri  o  de  Districte)  que  
permeti  millorar  els  canals  de  participació  i  relació  
dels  ciutadans  i  ciutadanes  en  els  afers  municipals.  
El senyor Cruanyes Zafra procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

"La Llei 19/2014,  del  29  de  desembre,  de  
transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  
govern  té com a àmbit d’aplicació les administracions 
públiques catalanes, incloent-hi els ens locals, així com 
tots els organismes i entitats de naturalesa administrativa 
dependents o vinculats a aquestes administracions. La Llei 
neix de la necessitat de donar compliment a la demanda social 
que cada cop exigeix més transparència sobre el funcionament 
de les administracions i els processos de presa de decisió, 
incloent-hi un reconeixement ampli del dret d’accés a la 
informació pública. La Llei pretén traduir en drets i 
obligacions jurídiques principis com són el de la 
transparència, l’accés a la informació, el bon govern i 
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conceptes com el de govern obert i “aprofitar els avantatges 
dels mitjans electrònics per a configurar un sistema de 
relacions entre les administracions i la ciutadania més 
interactiu i més participatiu”. L’extensió de la Llei (95 
articles, més les disposicions addicionals) vol aconseguir un 
sistema de garanties que eviti que la Llei, malgrat el seu 
caràcter innovador, es consolidi plenament i vagi molt més 
enllà que una declaració de principis o de bones intencions. 
Per poder anar millorant i alineant les actuacions de la 
administració publica  amb  la  LLEI  19/2014,  del  29  de  
desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  
pública  i  bon  govern,   i en aquest cas fent  incidència  
sobre  tot  en  la  part  de  la  de  Govern  obert  es a dir  
el Títol VI.  Del  govern  obert  de  la  LLEI  19/2014,  del  
29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la  
informació  pública  i  bon  govern. Tal com recull el 
Capítol  I.  Principis  generals del Títol  VI.  Del  govern  
obert en concret l'article  65 Principis  i  impuls  del  
govern  obert disposa: El  govern  obert  es  fonamenta  en  
els  principis  següents:  a) El  diàleg  permanent  entre  
l’Administració  pública  i  els  ciutadans.  b) La  presa  
de  decisions  públiques  tenint  en  compte  les  
necessitats  i  les  preferències  manifestades  pels  
ciutadans.  c) La  participació  i  la  col�laboració  
ciutadana  en  la  definició  de  les  polítiques  públiques  
més  rellevants,  de  caràcter  general  i  sectorial. A  més   
els  Articles  66  i  següents   donen les pautes  per 
asegurar i garantir l’efectivitat  del  govern  obert, tal 
com disposa l'Article  67.  Garanties  per  a  l’efectivitat  
del  govern  obert:  L’Administració  pública  ha  d’establir  
procediments  de  participació  i  col�laboració  ciutadana  
en  l’elaboració  de  plans  i  programes  de  caràcter  
general  i  en  la  definició  de  les  polítiques  públiques  
més  rellevants.  Per poder assolir el objectiu del govern 
obert l’Ajuntament  de  Figueres  considera necessari iniciar  
un  procés  deliberatiu  que  serveixi  per  a  definir  la  
creació  d’una  estructura  d’òrgans  permanents  de  
caràcter  territorial  (Consells  de  Barri  o  de  
Districte)  que  permeti  millorar  els  canals  de  
participació  i  relació  dels  ciutadans  i  ciutadanes  en  
els  afers  municipals.  S'han de promoure  i  canalitzar  
espais  de  reflexió  conjunta  entorn  als  diferents  temes  
que  afecten  la  vida  quotidiana  del  municipi  en  
general  i  dels  barris  en  particular,  fent  així  
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possible  una  major  corresponsabilització  de  la  
ciutadania  en  els  afers  públics  de  la  ciutat. Es  
pretén,  doncs,  dissenyar  una  estructura  d’òrgans  
participatius  que  funcionin  com  espais  de  representació  
veïnal  (Consells  de  Barri).  Es  tracta  de  crear  una  
eina  que  permeti  informar,  donar  resposta  i  consultar  
les  opinions  i  demandes  ciutadanes  que  es  formulin  
relacionades  amb  el  territori,  i  amb  projectes  que  
des  del  consistori  s’estiguin  duent  a  terme,  decidir  
actuacions  conjuntes  i  prendre  decisions  de  manera  
consensuada,  tractar  temes  pròxims,  etc.  L'Ajuntament  
de  Figueres  vol  crear  una  estructura,  que  podrà  
modificar-se  i millorar contínuament  per  tal  d’adaptar-se  
a  potencials futures delegacions  de  competències  
municipals    d’espais  comuns  que  aglutinin  diferents  
sectors  socials  de  cada  barri  o  districte  (societat  
civil  organitzada  i  no  organitzada)  amb  l’objectiu  de  
tractar  i  incidir  en  la  valoració  i  presa  de  decisió  
en  temes  territorials  que  afecten  al  conjunt  de  veïns  
de  cada  districte,  tot  superant  el  corporativisme  que,  
de  forma  natural,  desenvolupa  cada  entitat  i  líder  
d’opinió  pel  seu  compte  en  la  defensa  dels  seus  
legítims  interessos  sectorials  i/o  específics. Se pretén 
la generació de processos analítics i participatius ordenats 
i clars. En aquest sentit se proposa estructurar el procés de 
reflexió i deliberació dins el context local partint de:  - 
L'estructura i la composició dels Consells de Barri. 
Reflexions entorn quina ha de ser l’estructura i la 
composició dels futurs Consells de Barri. - Garantir els 
drets bàsics de la participació. Reflexions sobre com  els 
Consells de Barri hauran de garantir sobretot els tres drets 
bàsics de la participació: 1) dret a estar informat, 2) a ser 
consultat, 3) i a prendre part. - La gestió dels Consells de 
Barri. Reflexions vinculades com ha de ser la gestió (general 
i particular) dels Consells de Barri. El  projecte  per  a  
la  creació  d’estructures  de  representació  veïnal  
(Consells  de  Barri)  a  Figueres    es  planteja  assolir  
els  següents  objectius: - Definir  de  forma  participada  
la  composició  (ciutadans  a  títol  individual,  entitats  
i  associacions,  tècnics  i  polítics),  l’estructura  
(comissions  de  treball,  secretaria  tècnica,  etc.),  el  
funcionament  (periodicitat,  nombre  de  convocatòries,  
etc.),  la  reglamentació  i  les  atribucions  d’aquests  
òrgans  de  participació  de  caràcter  permanent  (informar,  
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consultar,  decidir,  tractar  temes  pròxims,  autoavaluar-
se,  etc.). - Assegurar  una  estructura  plural,  
integradora,  flexible  i  operativa,  a  partir  de  les  
opinions  recollides  durant  el  procés  deliberatiu. - 
Generar  una  consciència  global  i  col�lectiva  de  barri  
i  ciutat,  més  enllà  dels  discursos  particularistes.  En  
aquest  sentit  esdevé  clau  aprofitar  els  espais  
presencials  de  deliberació  i  debat,  així  com  
desenvolupar  estratègies  de  visualització  general  del  
projecte. - Ordenar,  potenciar  i  estructurar  la  
canalització  de  demandes  ciutadanes  de  manera  formal  i  
estructurada  per  tal  de  millorar  els  sistemes  de  
relacions  entre  governants  i  governats. - Elaborar,  a  
partir  dels  resultats  derivats  del  procés  deliberatiu,  
una  memòria  de  resultats  consensuada  que  incorpori  una  
proposta  de  reglament  de  funcionament  dels  Consells  de  
Barri/Districte,  així  com  les  indicacions  bàsiques  que  
hauran  de  guiar  el  procés  de  creació  de  l’estructura.  
D’entre  d’altres,  es  vol  garantir  que  la  definició  
d’indicacions  bàsiques  serveixin  per  definir  aspectes  
rellevants  com: - La  denominació  dels  òrgans. - El  
nombre  de  “districtes”  /  “barris”  i  les  corresponents  
delimitacions  territorials. - La  determinació  de  les  
funcions  principals  dels  Consells. El procés de definició 
i posada en marxa d’estructures de representació veïnal 
(Consells de Barri) a Figueres  anirà acompanyat de la 
creació d’una estructura organitzativa específica que haurà 
de servir per garantir que totes les accions de treball de 
camp que realitzem s’adeqüin al context local de Figueres. Es 
per això que s'ha de crear el anomenat "GRUP PROMOTOR" que 
serà el òrgan de seguiment, control i avaluació del procés. 
Les seves funcions seran executives. Es reunirà de forma 
continuada durant tot el procés per definir l’estructura i 
organització del Consell,  i serà un espai de reflexió i 
treball on es validaran continguts i es faran tasques de 
seguiment i avaluació. ha de estar format per els següents 
agents: Amb veu i vot ponderat segons la representació 
existent en el Ple Municipal. - Alcaldessa (o persona en qui 
delegui). - Regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament 
de  Figueres. - Un regidor de cada un dels grups municipals 
de  Figueres (no cal que sigui el/la portaveu). Amb veu i 
sense vot. - Un tècnic jurídic de l’Ajuntament de  Figueres. 
- El tècnic municipal de Participació Ciutadana de  Figueres. 
- Tècnic extern expert en participació ciutadana (Neòpolis). 
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En  base  als  antecedents  exposats,  la  Comissió  
Informativa  General  proposa  al  Ple,  que  adopti  els  
acords  següents: 1.-  Aprovar la creació d'un procés  
deliberatiu  que  serveixi  per  a  definir  la  creació  
d’una  estructura  d’òrgans  permanents  de  caràcter  
territorial  (Consells  de  Barri  o  de  Districte)  que  
permeti  millorar  els  canals  de  participació  i  relació  
dels  ciutadans  i  ciutadanes  en  els  afers  municipals.  
2.- Contractar el suport extern de la  consultoria  
sociopolítica  Neòpolis, prèvia signatura  d'un acord de 
confidencialitat (annex 1), per poder endegar el  procés  
deliberatiu  per  a  la  creació  d’estructures  de  
representació  veïnal  als  barris  de  Figueres,  amb CIF B-
17 678194   per un import de  8.439,75  euros iva inclòs  amb  
càrrec  a  la  partida  pressupostària  2016 206 92 400 22606 
anomenada participació ciutadana. 3.-  Aprovar  la  formació  
del  grup  promotor  del  procés  deliberatiu,  amb  els  
següents  membres: Amb veu i vot ponderat segons la 
representació existent en el Ple Municipal. - Alcaldessa (o 
persona en qui delegui). - Regidor de Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament de  Figueres. - Un regidor de cada un dels 
grups municipals de  Figueres (no cal que sigui el/la 
portaveu). Amb veu i sense vot. - Un tècnic jurídic de 
l’Ajuntament de  Figueres. - El tècnic municipal de 
Participació Ciutadana de  Figueres. - Tècnic extern expert 
en participació ciutadana (Neòpolis). 4.  Autoritzar a aquest 
grup promotor del  procés  deliberatiu  perquè  pugui 
requerir la presencia i ajuda del personal tècnic i directiu 
de l’Ajuntament  de  Figueres per poder endegar aquest 
projecte. 5.  Autoritzar  l’Alcaldia  Presidència  perquè  
realitzi  els  actes  i  gestions  que  calguin  perquè  
s’executin  els  acords  anteriors." Prossegueix amb l'ús de 
la paraula el senyor Cruanyes Zafra que diu que com ha dit 
altres vegades arribaran en aquest punt després d’un llarg 
procés deliberatiu; que vol agrair a tots els grups 
municipals la col�laboració que han prestat per tal de poder 
tirar això endavant això, no només com ja han dit en tot 
moment amb majoria, sinó per unanimitat, ja que entenen que 
es tracta d’una iniciativa important que ha de quedar a 
Figueres i que ha d’assentar les bases de l’estructura de 
divisió dins de consell d’àrea o consells de districte; que 
això ja es decidirà dins el propi procés que ara encetaran; 
que vol fer constar que la voluntat de consens no ha estat 
només seva, sinó de tot el govern; que esperen que avui quedi 
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refermada aquesta unanimitat; que li agradaria afegir un 
parell de qüestions; que la Diputació de Girona va convocar 
el 20 de setembre una línia de subvencions als ajuntaments 
per a polítiques de participació ciutadana; que en data 31 
d’octubre es va lliurar tota la documentació necessària per 
poder-hi concórrer; que compleixen tots els requisits i que 
confien que puguin ser-ne beneficiaris; que l’import màxim i 
mínim d’aquesta subvenció és de 5.000 o 500 euros; que si es 
pogués aconseguir l'import màxim de la subvenció quedarien 
cobertes pràcticament dues terceres parts del que costarà 
contractar la consultora sociopolítica; que torna a agrair a 
tots els grups el suport i la col�laboració en tot el procés 
deliberatiu previ a aquest procés deliberatiu que ara han 
d’engegar, però també d’una manera expressa, no només per la 
col�laboració, sinó per la seva implicació al portaveu del 
grup Compromís per Figueres que s’hi ha implicat des del 
primer moment; que també s'ha tingut en compte aquella moció 
inicial que va presentar Esquerra Republicana; que el procés 
de divisió d’estructures de participació era quelcom que li 
sembla que tots ho portaven als seus programes i que 
celebraran que avui es pugui tirar endavant si ho consideren 
convenient. 

Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que 
sent una satisfacció personal que espera que sigui compartida 
per tothom; que espera que s’aprovi aquest procés i es pugui 
iniciar; que també vol fer un agraïment a tots els regidors 
per la voluntat de tirar-ho endavant i per assolir consens; 
que vol fer dos apunts; que un és que cal iniciar el procés 
deliberatiu tan aviat com sigui possible; que de seguida que 
estigui aprovat s'hi han de poder posar a treballar per 
ajustar els terminis que estan previstos que són uns quatre 
mesos per acabar aquest procés; que vol demanar al govern que 
treballi amb l’ampli ventall que suposa la participació 
ciutadana i evidentment, en conseqüència, amb el tema de la 
transparència i que no ha de quedar només en uns Consells de 
barri, sinó que ha d'englobar tot el que és el que afecta la 
participació ciutadana. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus 
que diu que com ha comentat el regidor Francesc Cruanyes el 
grup municipal d’Esquerra Republicana va presentar dues 
mocions; que una va ser el 3 de setembre del 2015 i l’altre 
el 7 d’abril del 2016; que aquestes mocions instaven al 
govern que constituís un grup de treball per poder parlar 
sobre quina era la millor manera per començar a impulsar i 
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potenciar aquests districtes o Consells de barri i com podien 
acabar dividint la ciutat, ja que era una aposta que ja 
s’havia fet en governs anteriors, però que havia quedat en un 
calaix; que des d’aquest grup municipal han de dir que avui 
estant contents; que molt probablement no ho haguessin fet de 
la manera com s'ha acabat portant, ja que, segurament, 
haguessin intentat més celeritat i, fins i tot, constituir 
aquest grup de treball on tots els grups municipals poguessin 
exposar quina era la seva visió i no acabar aprovant un 
dictamen on hi hagués també un projecte o una aprovació d’una 
contractació d’una empresa externa, però que des d'Esquerra 
sempre han dit que els districtes són una eina que consideren 
de gran importància a Figueres, precisament, perquè els 
ciutadans puguin tenir aquests espais de presa de decisions 
en tot el que pugui afectar els barris; que també cal i molt 
aquesta participació ciutadana que molts troben a faltar 
sovint perquè cal definir un model compartit de ciutat que ha 
de servir com enllaç entre la ciutadania i el govern i tot el 
que han anat pregonant en diferents articles o posicionaments 
que puguin haver tingut en aquest ple; que avui estan 
contents i que donaran el seu suport total en aquest 
dictamen; que, com ha dit el regidor de Compromís, esperen 
que sigui un procés deliberatiu que comenci el més aviat 
possible i que no es demori més perquè ja porten molts anys 
de retard en aquest sentit. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que vol 
celebrar i felicitar, primer de tot al regidor i a tots els 
que han col�laborat directament a fer possible que avui 
prenguin aquest acord; que aquest acord és el principi d’un 
procés que els portarà a una primera experiència a Figueres a 
fer aquests consells de barri o de districte, multisectorials 
o transversals que han de representar veïns, comerciants i 
tots els sectors implicats en la vida d’un barri; que un 
primer repte d’aquests consells de barri serà el de repartir 
o determinar quines actuacions s’han de destinar a cada barri 
en relació als pressupostos participatius; que als 
pressupostos de 2016 es va preveure una xifra de 500.000 
euros que està allà intacte i que s'hauria d'incrementar als 
pressupostos del 2017; que el primer repte molt important 
serà aquesta primera experiència de pressupostos 
participatius; que el 2017 haurien de ser capaços de 
determinar a través dels consells de barris i a través de les 
decisions que cada veí prengui en relació a actuacions o 
projectes a fer al seu barri, tant de caràcter d’atenció a 
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les persones o de caràcter urbanístics i que felicitats a 
tots i gràcies a tots els grups per la possibilitat històrica 
en aquest ajuntament d’iniciar el procés que portarà a la 
creació de consells de barri a Figueres. 

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

 
----5. Ordenances municipals: S'aprova inicialment la 
modificació dels articles 15, relatiu a l'exercici de la 
mendicitat; 22, relatiu a l'ús dels espais públics; i 29.3, 
relatiu a les prohibicions de l'Ordenança municipal de 
civisme i convivència ciutadana. El senyor Casellas Borrell 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"Amb data 23 d’agost de 2016, via decret d’Alcaldia 
Presidència, es va iniciar expedient per a la modificació de 
l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Figueres, i 
es va constituir i nomenar els membres de la Comissió 
d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de la 
modificació de l’ordenança anteriorment citada. La Comissió 
d’estudi s’ha reunit en dues ocasions, el 29 d’agost i el 27 
de setembre d’enguany. En la segona reunió i amb 
l’assistència dels membres de la comissió següents: Pere 
Casellas Borrell (president), Agnès Lladó Saus, Héctor Amelló 
Montiu, Mª Àngels Olmedo Delestal, Òscar Vergés Moreno, Josep 
Mª Riera Pey, Montserrat Serra Galvany i Laura Vilanova Muñoz 
(vocals) es va acordar la proposta de modificar els articles 
15, relatiu a l’exercici de la mendicitat; 22, relatiu a l’ús 
dels espais públics; i 29.3, relatiu a les prohibicions, i 
elevar la proposta al Ple per a la seva tramitació. 
Concretament es proposa la següent redacció per a l’article 
15: “1. Es vetllarà per evitar l’exercici de la mendicitat en 
les vies i espais públics del terme municipal i es vetllarà 
especialment en casos de mendicitat per part dels menors. 2. 
Amb la finalitat de salvaguardar el dret dels ciutadans i 
ciutadanes a transitar per la ciutat de Figueres sense ser 
molestats o pertorbats en la seva voluntat, la lliure 
circulació de les persones i el correcte ús de les vies i 
espais públics, es prohibeixen aquelles conductes que, sota 
l'aparença de mendicitat o sota formes organitzades, 
representin actituds coactives o d'assetjament o impedeixin 
el lliure trànsit dels ciutadans per les voreres, calçada i 
altres espais públics. 3. Resta igualment prohibit 
l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin 
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en l'interior de vehicles, incloent, entre d'altres 
comportaments, la neteja dels parabrises dels vehicles 
aturats als semàfors o a la via pública, així com qualsevol 
altre actitud que dificulti el trànsit de vehicles. 4.Sense 
perjudici del que es preveu al Codi Penal, queda totalment 
prohibida la mendicitat exercida directa o indirectament o 
amb acompanyament de menors o persones amb discapacitat 
necessitades d'especial protecció. 5. En qualsevol altre cas 
no previst i que tingui arrel social, els agents de 
l'autoritat contactaran amb els serveis socials a l'efecte de 
que siguin degudament atesos. Amb aquesta finalitat podran 
sol.licitar la documentació a les persones que exerceixin la 
mendicitat per tal de coordinar els serveis. Els agents de 
l'autoritat, o en el seu cas els serveis socials, informaran 
totes les persones que exerceixin la mendicitat en llocs de 
trànsit públic de les dependències municipals i dels centres 
d’atenció institucional o de caràcter privat  als quals poden 
acudir per rebre el suport que sigui necessari per abandonar 
aquestes pràctiques. En tot cas, els agents de l’autoritat 
podran procedir a la intervenció cautelar dels mitjans 
emprats per a desenvolupar la conducta antijurídica , així 
com, si és el cas, els fruits obtinguts, que rebran el destí 
que legalment correspongui o reglamentàriament es determini.” 
En relació a l’article 22 es proposa afegir un darrer 
paràgraf: “Resta prohibit fer un ús impropi dels espais 
públics i els seus elements, de manera que impedeixi o 
dificulti la utilització o el gaudi per la resta d'usuaris.” 
I finalment es proposa afegir un nou punt p) a la relació de 
prohibicions expresses establertes a l’apartat 3 de l’article 
29: "Dormir en els espais públics. Quan es tracti de persones 
en situació d'exclusió social els agents de l'autoritat 
adoptaran les mesures que siguin procedents en coordinació 
amb els serveis socials o si s'escau amb altres institucions 
públiques i, si fos necessari s'acompanyarà a aquestes 
persones a l'establiment o servei adient per tal de socorrer-
la en allò que sigui possible.” Els articles 4.1.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i l’article 8.1.a) del 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 atorguen als ens locals 
territorials, en l’àmbit de les seves competències i en els 
termes que estableix la legislació de règim local, la 
potestat reglamentària i d’autoorganització. Les 
modificacions dels articles de l’Ordenança municipal de 
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civisme i convivència ciutadana proposades per la Comissió 
d’Estudi constituïda per Decret d’Alcaldia Presidència en 
data 23 d’agost de 2016 es troben ajustades a dret ja que la 
matèria objecte de la regulació és de competència municipal, 
conforme al que estableix l’article 25.2.a) i b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local; 
l’avantprojecte s’ajusta al principi de jerarquia normativa 
que proclamen l’article 9.3 de la Constitució i 
l’article129.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; finalment, l’avantprojecte compleix el principi 
d’interdicció en l’arbitrarietat dels poders públics que 
proclama l’article 9.3 de la Constitució i els principis de 
legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els 
motius i els fins que justifiquen l’aprovació de la norma 
projectada, i el de respecte a la llibertat individual –
article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 220 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril-. L’aprovació de les 
ordenances i reglaments municipals –i la seva modificació- és 
una comptència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter 
indelegable d’acord als articles 22.2.d), 23.2.b) i 49 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, i s’aproven per majoria simple, 
llevat de les que formen part de plans i dels instruments 
d’ordenació urbanística i el reglament orgànic de la 
corporació. El procediment d’aprovació de les ordenances 
locals es troba regulat, bàsicament, en els articles 49 i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i desplegat per 
l’article 162 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
els articles 60 a 66 del Decret 179/1993, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels 
ens locals. En base als antecedents exposats la Comissió 
Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels acords següents: 1.- Aprovar inicialment la modificació 
dels articles 15, relatiu a l’exercici de la mendicitat; 22, 
relatiu a l’ús dels espais públics; i 29.3, relatiu a les 
prohibicions de l’Ordenança municipal de civisme i 
convivència ciutadana de Figueres, en els següents termes: 
“Art. 15 Mendicitat 1. Es vetllarà per evitar l’exercici de 
la mendicitat en les vies i espais públics del terme 
municipal i es vetllarà especialment en casos de mendicitat 
per part dels menors. 2. Amb la finalitat de salvaguardar el 
dret dels ciutadans i ciutadanes a transitar per la ciutat de 
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Figueres sense ser molestats o pertorbats en la seva 
voluntat, la lliure circulació de les persones i el correcte 
ús de les vies i espais públics, es prohibeixen aquelles 
conductes que, sota l'aparença de mendicitat o sota formes 
organitzades, representin actituds coactives o d'assetjament 
o impedeixin el lliure trànsit dels ciutadans per les 
voreres, calçada i altres espais públics. 3. Resta igualment 
prohibit l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que 
es trobin en l'interior de vehicles, incloent, entre d'altres 
comportaments, la neteja dels parabrises dels vehicles 
aturats als semàfors o a la via pública, així com qualsevol 
altre actitud que dificulti el trànsit de vehicles. 4.Sense 
perjudici del que es preveu al Codi Penal, queda totalment 
prohibida la mendicitat exercida directa o indirectament o 
amb acompanyament de menors o persones amb discapacitat 
necessitades d'especial protecció. 5. En qualsevol altre cas 
no previst i que tingui arrel social, els agents de 
l'autoritat contactaran amb els serveis socials a l'efecte de 
que siguin degudament atesos. Amb aquesta finalitat podran 
sol.licitar la documentació a les persones que exerceixin la 
mendicitat per tal de coordinar els serveis. Els agents de 
l'autoritat, o en el seu cas els serveis socials, informaran 
totes les persones que exerceixin la mendicitat en llocs de 
trànsit públic de les dependències municipals i dels centres 
d’atenció institucional o de caràcter privat  als quals poden 
acudir per rebre el suport que sigui necessari per abandonar 
aquestes pràctiques. En tot cas, els agents de l’autoritat 
podran procedir a la intervenció cautelar dels mitjans 
emprats per a desenvolupar la conducta antijurídica , així 
com, si és el cas, els fruits obtinguts, que rebran el destí 
que legalment correspongui o reglamentàriament es determini. 
Art. 22  Utilització. Els béns i serveis públics han de ser 
utilitzats d'acord amb la seva naturalesa, respectant sempre 
el dret que la resta de ciutadans i ciutadanes posseeixen 
també per al seu gaudi.l És obligatori que la ciutadania faci 
un bon ús dels béns i els serveis públics. (S’afegeix) Resta 
prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus 
elements, de manera que impedeixi o dificulti la utilització 
o el gaudi per la resta d'usuaris. Art 29 Prohibicions. (...) 
3. Està especialment prohibit: S’afegeix lletra p) "Dormir en 
els espais públics. Quan es tracti de persones en situació 
d'exclusió social els agents de l'autoritat adoptaran les 
mesures que siguin procedents en coordinació amb els serveis 
socials o si s'escau amb altres institucions públiques i, si 
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fos necessari s'acompanyarà a aquestes persones a 
l'establiment o servei adient per tal de socorrer-la en allò 
que sigui possible.” 2.- Sotmetre a informació pública els 
presents acords i el text de les modificacions proposades per 
un termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 
al�legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents 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. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia de la publicació en l’últim 
butlletí oficial en el qual surti publicat. Si l’últim dia 
del termini fos dissabte aquest quedarà prorrogat fins al dia 
següent hàbil inclòs. 3.- Disposar que, si no s’hi formulen 
al�legacions ni reclamacions durant el termini d’informació 
pública, la modificació dels articles 15, 22 i 29 de 
l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de 
Figueres que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 4.- 
Aprovar el text refós de l’Ordenança municipal de civisme i 
convivència ciutadana de Figueres que incorpora les 
modificacions en els articles 15, 22 i 29, segons el text que 
consta a l’expedient com a annex I, que esdevindrà definitiu 
sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació, en el cas que no es presenti cap 
al�legació ni reclamació durant el termini d’informació 
pública de les modificacions aprovades. 5è.- Facultar a 
l’alcaldessa presidenta la realització de tants actes i 
gestions com calguin en l’execució dels acords anteriors." 
Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Casellas Borrell 
que això s'ha mostrat efectiu en alguns altres municipis i 
que espera que aquí també funcioni. 

Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
Ciutadans darán su apoyo; que se comprometieron en la 
Comisión y que así lo van a hacer; que dan apoyo porque 
consideran que es para solucionar casos muy concretos como ha 
comentado el señor Casellas; que se trata de facilitar el 
trabajo policial en determinados casos; que cree que tienen 
que seguir trabajando con servicios sociales para solucionar 
este tipo de casos; que se debe estar muy atento; que le 
consta que se hace, pero que hay determinados casos que nadie 
quiere que sucedan, pero que últimamente en Figueres están 
sucediendo; que esperan que la herramienta sea suficiente y y 
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que sea efectiva, pero que, sobre todo, trabajar con cuidado 
porque, al fin y al cabo, se trabaja con personas. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Armengol 
Subirós que diu que serà breu perquè els documents ja els van 
donar a Comissió Informativa i que no cal cansar els companys 
innecessàriament; que hi ha alguna cosa prèvia que ja ho va 
comentar a una Comissió Informativa anterior com és el 
redactat d'un article; que en aquell moment va quedar una 
mica en dubte, però que li sembla que no està ben redactat; 
que és el punt 4 de l'article 15 que creu que tal com està 
redactat no s’entén si la interpretació que ell en fa és la 
correcta; que parla sobre la prohibició de la mendicitat per 
menors; que diu “Sense prejudici del que es preveu al Codi 
Penal queda totalment prohibida la mendicitat exercida 
directa o indirectament o amb acompanyament de menors o 
persones amb discapacitat necessitades d’especial protecció”; 
que pensa aquest punt fa referència única i exclusivament als 
menors perquè la mendicitat de persones adultes no es pot 
prohibir; que creu que si només es parla de menors, 
l'expressió “amb acompanyament de menors" hauria de ser “amb 
acompanyament per menors”; que creu que el redactat hauria de 
ser més o menys així: “Queda totalment prohibida la 
mendicitat exercida per menors de manera directa, indirecta o 
amb acompanyament” perquè de la manera que està escrit es 
prohibeix la mendicitat a tothom, tant als menors com als 
adults; que aquesta és la interpretació que ell en fa, però 
que ja que s'estan modificant les ordenances s'hauria de fer  
bé; que s'ha de mirar bé, però que pensa que en comptes de 
“de menors” hauria de ser “per menors” perquè al seu entendre 
no és el mateix; que és una esmena de veu que s’hauria 
d’acceptar; que la Candidatura d'Unitat Popular continua 
considerant innecessària aquesta modificació de l’ordenança; 
que creuen que l’anterior estava clara i que era suficient; 
que pràcticament quasi tot està previst en l’ordenança 
actual; que les modificacions reals que s’estan incorporant 
es redueixen a intervenir un got a un mendicant on 
possiblement hi haurà 30 cèntims i a prohibir dormir al 
carrer; que aquestes són les dues modificacions reals que hi 
ha perquè tota la resta si llegeixen l’article 15, el de les 
faltes, ja diu que “està prohibida la mendicitat amb 
coacció”; que en l'apartat de faltes està expressament 
penada, amb 750 euros, la mendicitat amb coacció; que creu 
que aquí entrarien la major part dels casos que estan 
tractant aquí; que aquí estan tractant temes que no són de 
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mendicitat, sinó de delinqüència; que són coses diferents i 
que el Codi Penal dóna armes suficients perquè el cos de 
policia pugui actuar; que no és jurista, però que aquesta és 
la interpretació que en fa la Candidatura d'Unitat Popular; 
que la modificació està feta des d’una visió policial, que 
creuen que no és la que toca, per fer front a grups 
organitzats; que creuen que si són delinqüents se’ls ha de 
tractar com a tal i que, per això, s'han d'exercir els 
instruments que estan preparats per a aquest tema perquè 
d’aquí uns dies aquest grup marxarà o ja haurà marxat, però 
l'ordenança es quedarà; que el tema és aquest; que no vol ser 
massa agre amb aquest tema perquè voldria acabar de manera 
positiva la seva intervenció, però que creu que el que estan 
fent és culpabilitzar i humiliar persones que no ho mereixen 
perquè darrera de cada fracàs humà hi ha tota una història 
que desconeixen; que la problemàtica té unes dimensions a la 
ciutat de Figueres relativament reduïda perquè estan parlant 
d’una dotzena de persones contra 45.000; que 45.000 haurien 
d’estar a favor de les 12 i resoldre el problema; que creuen 
que a banda d’aquest tema policial que és evident que 
s’aprovarà i tirarà endavant, hi ha alternatives de les quals 
voldrien parlar per acabar aquesta intervenció d'una manera 
més positiva; que creuen que ara que prepararan els 
pressupostos haurien de posar especial atenció en aquest 
tema; que saben tots que falta personal als serveis socials 
que tinguin temps i possibilitats a dedicar-s’hi; que falta 
formar a aquest professionals específicament en aquest temes 
i també formar els agents de policia específicament en aquest 
temes; que se n'ha parlat molt abans i també en d'altres 
governs sobre la creació d'una llar de transeünts, però que 
per diferents circumstàncies mai hi ha hagut la possibilitat 
d’arribar-ho a realitzar; que creu que aquests temes com 
l'increment i la formació de professionals i plantejar-se la 
necessitat d’una llar de transeünts seria anar al fons de la 
qüestió; que espera que no ho deixin aquí; que si estiguin 
parlant en termes d'hospital podrien dir que estan parlant de 
"pal�liatius"; que s'han de fer altres coses que tractar els 
temes com si no tinguessin solució o com si l’única cosa que 
es vol és expulsar de la ciutat un seguit de persones i que 
no és aquest el tema, sinó que el tema és abordar amb 
profunditat en les qüestions i dedicar-hi esforços, la 
voluntat política i el mitjans que siguin necessaris. 

Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que ja el dia de la Comissió van tenir una mica d'embolic amb 
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el senyor Armengol i que, per tant, no hi entrarà; que hi 
donaran suport; que creu que aquesta modificació de 
l’ordenança ha estat per les queixes que arribaven de la 
ciutadania per unes qüestions molt concretes; que creu que 
aquesta és la principal qüestió; que creu que s'hauria de 
modificar el punt que ha comentat el senyor Armengol; que 
considera que seria correcta si es tragués la “o” i fos “la 
mendicitat exercida directa o indirectament amb menors”; que 
hi ha qüestions bastants preocupants; que li agradaria posar 
un exemple com és el fet que a la Rambla hi ha una persona 
que està dormint a les escales dels Deutsche Bank; que potser 
quan surtin del Ple ho podran veure; que hi passa quasi cada 
nit i que la veu; que creu que aquesta persona està malalta; 
que és una persona que no molesta ni res, però que dorm allà; 
que demana a Benestar Social que hi faci alguna cosa; que la 
previsió del temps és que aquest cap de setmana hi haurà una 
baixada de temperatures i que no es poden permetre que 
aquesta persona estigui dormint a La Rambla en aquestes 
condicions; que creu que, com ha dit el senyor Armengol, s'ha 
de diferenciar; que en aquests punts han d’intentar ajudar 
aquesta gent; que no poden permetre que aquesta gent estigui 
en aquesta temporada al carrer; que han de treballar per 
això, però que també s'ha de treballar per acabar amb la 
picaresca; que creu que tots són grandets per saber 
diferenciar i que s'ha d'ajudar als que realment ho  
necessiten, però acabar amb els que van amb picaresca. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus 
que diu que entén que és un tema força incòmode per als vint-
i-un regidors que estan al Ple perquè, al cap i a la fi, 
estan parlant d'un problema de fracàs personal i que la 
crisis ha causat moltes complicacions a gent que mai s'ho 
hagués pensat; que és cert que a Figueres hi ha un problema 
social a resoldre que no és fàcil i que és complex; que creu 
que els vint-i-un estan disposats a fer-ho i a posar totes 
les mans esteses que calguin per fer el que sigui possible i 
per intentar aquesta cohesió social; que la gent ha de poder 
viure amb un mínim de dignitat; que és cert que, encara que 
siguin casos puntuals, d’alguna manera s'ha de poder regular 
o, almenys, s'ha de poder donar resposta a totes les queixes 
que creu que han arribat a tots; que entén que aquesta 
modificació de l’ordenança l’únic que vol aconseguir és un 
empoderament del cos policial per poder portar a terme les 
accions que considerin oportunes per intentar que no tornin a 
succeir que aquestes incomoditats que molts poden haver 
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patit; que creu que estan en l’obligació de fer-ho, però que 
és un tema incòmode per a tots que els implica en un debat 
que és necessari fer sobre la pobresa social que hi ha a 
Figueres; que s'ha de reconèixer i que a partir d’aquí 
continuar treballant. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas 
Borrell que diu que possiblement el redactat resulta confús 
tal com ha dit el senyor Armengol; que hi ha coses que ja 
estan previstes al Codi Penal i que això no és res més que 
redundar i reblar; que potser seria més entenedor, com ha dit 
el senyor Borrego, que “Queda prohibida la mendicitat 
exercida directament o indirectament amb acompanyament de 
menors”; que creu que seria més entenedor sense la “o” i que 
pregunta a la secretària que si això es pot modificar. 

A continuació, fa ús de la paraula la secretària de la 
corporació que diu que sí que es pot modificar. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas 
Borrell que diu que es trauria la "o"; que agraiex les 
paraules i el to del senyor Amelló, de la senyora Lladó i del 
senyor Armengol; que tal com han arribat aquí els ha de donar 
la raó que aquesta modificació de l'ordenança és una qüestió 
policial; que estan bé les reflexions que s’han fet al 
voltant del que està passant perquè, com a regidor de Serveis 
Socials, és una cosa que el preocupa moltíssim; que entén que 
un cop es pugui intentar resoldre amb els mitjans que tenen 
el que està passant amb determinades persones que pertanyen a 
una manera de fer i a una organització, tenen un altre 
problema que és el de la pobresa extrema a Figueres; que, 
segurament, els podria quantificar amb els dits de la mà on 
hi ha gent vivint als carrers de Figueres; que per solucionar 
això han de fer un esforç entre tots i trobar alguna solució; 
que va tenir una trobada amb el president de Càritas i la 
seva gerent; que van estar comentant el tema i veient 
iniciatives que estan sorgint a Barcelona; que si es busca a 
internet es diu Housing First; que es tracta d'ubicar en un 
pis municipal la gent que està en una situació més extrema, 
més abandonada de la vida, gent en situació d’alcoholèmia 
profunda o de malalties mentals greus; que proposarà que un 
d’aquests pisos que estan adquirint el puguin dedicar en 
aquesta iniciativa; que en el 80% dels casos s'aconsegueix al 
cap d’un any o més la recuperació d’aquestes persones; que  
poden estudiar si es pot posar un pis d'adquisició 
d'habitatges a aquesta disposició; que els serveis jurídics 
de la casa ja informaran si ha de ser un conveni, una 
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concessió o lliure concurrència perquè pugui ser gestionat 
d'una forma adequada en interès de les persones i del 
municipi; que ara no ho sap, però que ja es mirarà; que per a 
poder pal�liar aquesta problemàtica ben aviat els convocarà 
per explicar-los com poden tirar endavant aquesta iniciativa 
que no sap com es diu en català o espanyol, però que sembla 
ser que a Barcelona està funcionat de forma correcta i que 
s'han de prendre les dues mesures, la policial, però també la 
de combatre com es pugui o de la manera més moderna, la 
pobresa extrema i la deixadesa al carrer d’aquestes persones. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, 
l'esmena presentada pel senyor Armengol Subirós. 

Seguidament, el Ple de l'Ajuntament adopta l'acord 
següent:  

"Amb data 23 d’agost de 2016, via decret d’Alcaldia 
Presidència, es va iniciar expedient per a la modificació de 
l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Figueres, i 
es va constituir i nomenar els membres de la Comissió 
d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de la 
modificació de l’ordenança anteriorment citada. La Comissió 
d’estudi s’ha reunit en dues ocasions, el 29 d’agost i el 27 
de setembre d’enguany. En la segona reunió i amb 
l’assistència dels membres de la comissió següents: Pere 
Casellas Borrell (president), Agnès Lladó Saus, Héctor Amelló 
Montiu, Mª Àngels Olmedo Delestal, Òscar Vergés Moreno, Josep 
Mª Riera Pey, Montserrat Serra Galvany i Laura Vilanova Muñoz 
(vocals) es va acordar la proposta de modificar els articles 
15, relatiu a l’exercici de la mendicitat; 22, relatiu a l’ús 
dels espais públics; i 29.3, relatiu a les prohibicions, i 
elevar la proposta al Ple per a la seva tramitació. 
Concretament es proposa la següent redacció per a l’article 
15: “1. Es vetllarà per evitar l’exercici de la mendicitat en 
les vies i espais públics del terme municipal i es vetllarà 
especialment en casos de mendicitat per part dels menors. 2. 
Amb la finalitat de salvaguardar el dret dels ciutadans i 
ciutadanes a transitar per la ciutat de Figueres sense ser 
molestats o pertorbats en la seva voluntat, la lliure 
circulació de les persones i el correcte ús de les vies i 
espais públics, es prohibeixen aquelles conductes que, sota 
l'aparença de mendicitat o sota formes organitzades, 
representin actituds coactives o d'assetjament o impedeixin 
el lliure trànsit dels ciutadans per les voreres, calçada i 
altres espais públics. 3. Resta igualment prohibit 



 20 

l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin 
en l'interior de vehicles, incloent, entre d'altres 
comportaments, la neteja dels parabrises dels vehicles 
aturats als semàfors o a la via pública, així com qualsevol 
altre actitud que dificulti el trànsit de vehicles. 4.Sense 
perjudici del que es preveu al Codi Penal, queda totalment 
prohibida la mendicitat exercida directa o indirectament amb 
acompanyament de menors o persones amb discapacitat 
necessitades d'especial protecció. 5. En qualsevol altre cas 
no previst i que tingui arrel social, els agents de 
l'autoritat contactaran amb els serveis socials a l'efecte de 
que siguin degudament atesos. Amb aquesta finalitat podran 
sol.licitar la documentació a les persones que exerceixin la 
mendicitat per tal de coordinar els serveis. Els agents de 
l'autoritat, o en el seu cas els serveis socials, informaran 
totes les persones que exerceixin la mendicitat en llocs de 
trànsit públic de les dependències municipals i dels centres 
d’atenció institucional o de caràcter privat  als quals poden 
acudir per rebre el suport que sigui necessari per abandonar 
aquestes pràctiques. En tot cas, els agents de l’autoritat 
podran procedir a la intervenció cautelar dels mitjans 
emprats per a desenvolupar la conducta antijurídica , així 
com, si és el cas, els fruits obtinguts, que rebran el destí 
que legalment correspongui o reglamentàriament es determini.” 
En relació a l’article 22 es proposa afegir un darrer 
paràgraf: “Resta prohibit fer un ús impropi dels espais 
públics i els seus elements, de manera que impedeixi o 
dificulti la utilització o el gaudi per la resta d'usuaris.” 
I finalment es proposa afegir un nou punt p) a la relació de 
prohibicions expresses establertes a l’apartat 3 de l’article 
29: "Dormir en els espais públics. Quan es tracti de persones 
en situació d'exclusió social els agents de l'autoritat 
adoptaran les mesures que siguin procedents en coordinació 
amb els serveis socials o si s'escau amb altres institucions 
públiques i, si fos necessari s'acompanyarà a aquestes 
persones a l'establiment o servei adient per tal de socórrer-
la en allò que sigui possible.” Els articles 4.1.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i l’article 8.1.a) del 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 atorguen als ens locals 
territorials, en l’àmbit de les seves competències i en els 
termes que estableix la legislació de règim local, la 
potestat reglamentària i d’autoorganització. Les 
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modificacions dels articles de l’Ordenança municipal de 
civisme i convivència ciutadana proposades per la Comissió 
d’Estudi constituïda per Decret d’Alcaldia Presidència en 
data 23 d’agost de 2016 es troben ajustades a dret ja que la 
matèria objecte de la regulació és de competència municipal, 
conforme al que estableix l’article 25.2.a) i b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local; 
l’avantprojecte s’ajusta al principi de jerarquia normativa 
que proclamen l’article 9.3 de la Constitució i 
l’article129.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; finalment, l’avantprojecte compleix el principi 
d’interdicció en l’arbitrarietat dels poders públics que 
proclama l’article 9.3 de la Constitució i els principis de 
legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els 
motius i els fins que justifiquen l’aprovació de la norma 
projectada, i el de respecte a la llibertat individual –
article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 220 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril-. L’aprovació de les 
ordenances i reglaments municipals –i la seva modificació- és 
una competència atribuïda al Ple de la corporació amb 
caràcter indelegable d’acord als articles 22.2.d), 23.2.b) i 
49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i s’aproven per majoria 
simple, llevat de les que formen part de plans i dels 
instruments d’ordenació urbanística i el reglament orgànic de 
la corporació. El procediment d’aprovació de les ordenances 
locals es troba regulat, bàsicament, en els articles 49 i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i desplegat per 
l’article 162 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
els articles 60 a 66 del Decret 179/1993, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels 
ens locals. En base als antecedents exposats la Comissió 
Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels acords següents: 1.- Aprovar inicialment la modificació 
dels articles 15, relatiu a l’exercici de la mendicitat; 22, 
relatiu a l’ús dels espais públics; i 29.3, relatiu a les 
prohibicions de l’Ordenança municipal de civisme i 
convivència ciutadana de Figueres, en els següents termes: 
“Art. 15 Mendicitat 1. Es vetllarà per evitar l’exercici de 
la mendicitat en les vies i espais públics del terme 
municipal i es vetllarà especialment en casos de mendicitat 
per part dels menors. 2. Amb la finalitat de salvaguardar el 
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dret dels ciutadans i ciutadanes a transitar per la ciutat de 
Figueres sense ser molestats o pertorbats en la seva 
voluntat, la lliure circulació de les persones i el correcte 
ús de les vies i espais públics, es prohibeixen aquelles 
conductes que, sota l'aparença de mendicitat o sota formes 
organitzades, representin actituds coactives o d'assetjament 
o impedeixin el lliure trànsit dels ciutadans per les 
voreres, calçada i altres espais públics. 3. Resta igualment 
prohibit l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que 
es trobin en l'interior de vehicles, incloent, entre d'altres 
comportaments, la neteja dels parabrises dels vehicles 
aturats als semàfors o a la via pública, així com qualsevol 
altre actitud que dificulti el trànsit de vehicles. 4.Sense 
perjudici del que es preveu al Codi Penal, queda totalment 
prohibida la mendicitat exercida directa o indirectament o 
amb acompanyament de menors o persones amb discapacitat 
necessitades d'especial protecció. 5. En qualsevol altre cas 
no previst i que tingui arrel social, els agents de 
l'autoritat contactaran amb els serveis socials a l'efecte de 
que siguin degudament atesos. Amb aquesta finalitat podran 
sol�licitar la documentació a les persones que exerceixin la 
mendicitat per tal de coordinar els serveis. Els agents de 
l'autoritat, o en el seu cas els serveis socials, informaran 
totes les persones que exerceixin la mendicitat en llocs de 
trànsit públic de les dependències municipals i dels centres 
d’atenció institucional o de caràcter privat  als quals poden 
acudir per rebre el suport que sigui necessari per abandonar 
aquestes pràctiques. En tot cas, els agents de l’autoritat 
podran procedir a la intervenció cautelar dels mitjans 
emprats per a desenvolupar la conducta antijurídica , així 
com, si és el cas, els fruits obtinguts, que rebran el destí 
que legalment correspongui o reglamentàriament es determini. 
Art. 22  Utilització. Els béns i serveis públics han de ser 
utilitzats d'acord amb la seva naturalesa, respectant sempre 
el dret que la resta de ciutadans i ciutadanes posseeixen 
també per al seu gaudi. És obligatori que la ciutadania faci 
un bon ús dels béns i els serveis públics. (S’afegeix) Resta 
prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus 
elements, de manera que impedeixi o dificulti la utilització 
o el gaudi per la resta d'usuaris. Art 29 Prohibicions. (...) 
3. Està especialment prohibit: S’afegeix lletra p) "Dormir en 
els espais públics. Quan es tracti de persones en situació 
d'exclusió social els agents de l'autoritat adoptaran les 
mesures que siguin procedents en coordinació amb els serveis 



 

 23 

socials o si s'escau amb altres institucions públiques i, si 
fos necessari s'acompanyarà a aquestes persones a 
l'establiment o servei adient per tal de socórrer-la en allò 
que sigui possible.” 2.- Sotmetre a informació pública els 
presents acords i el text de les modificacions proposades per 
un termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 
al�legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents 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. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia de la publicació en l’últim 
butlletí oficial en el qual surti publicat. Si l’últim dia 
del termini fos dissabte aquest quedarà prorrogat fins al dia 
següent hàbil inclòs. 3.- Disposar que, si no s’hi formulen 
al�legacions ni reclamacions durant el termini d’informació 
pública, la modificació dels articles 15, 22 i 29 de 
l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de 
Figueres que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 4.- 
Aprovar el text refós de l’Ordenança municipal de civisme i 
convivència ciutadana de Figueres que incorpora les 
modificacions en els articles 15, 22 i 29, segons el text que 
consta a l’expedient com a annex I, que esdevindrà definitiu 
sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació, en el cas que no es presenti cap 
al�legació ni reclamació durant el termini d’informació 
pública de les modificacions aprovades. 5è.- Facultar a 
l’alcaldessa presidenta la realització de tants actes i 
gestions com calguin en l’execució dels acords anteriors." 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; en contra, els tres 
membres de l’Ajuntament següents: Sànchez Dipp, Armengol 
Subirós i García Quesada. 
 
----6. Exaccions municipals: Es concedeix al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una bonificació 
en la quota de l’impost sobre construccions, instal�lacions i 
obres per a la construcció de forjats sanitaris en aules i 
nou paquet sanitari al CEIP Anicet de Pagès i de Puig.  El 
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senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Vista la instància  formulada  en data 20 de maig de 
2016 i registre d'entrada número E2016011055, presentada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
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 
construcció de forjats sanitaris i nou paquet sanitari al 
CEIP Anicet de Pagès i de Puig , situat al carrer Marca de 
l’Ham, s/n de Figueres reuneix els requisits establerts a 
l’article 16.1 de l’Ordenança fiscal 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 de l’Àrea d’Atenció a les 
persones emès en data 30  de setembre de 2016 que, pel que fa 
a les circumstàncies socials , disposa el següent: " En 
aquest cas es tracta de l’escola Anicet de Pagès, una escola 
d’atenció educativa preferent, situada en un barri allunyat 
del centre, amb un perfil d’alumnes amb necessitats 
socioeconòmiques  "i circumstàncies culturals, pel motiu 
següent: “com a escola de la ciutat és un centre transmissor 
de coneixement“.  Vist que es considera que en aquestes obres 
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hi concorren circumstàncies socials i culturals 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 bonificació del 95% 
en la quota de l’impost sobre construccions, instal�lacions i 
obres, per considerar que les obres realitzades  pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
consistents en la construcció de forjats sanitaris en aules i 
nou paquet sanitari al CEIP Anicet de Pagès i de Puig, situat 
al carrer Marca de l’Ham, s/n de Figueres, són d’especial 
interès i utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies 
socials i culturals. Segon.- Autoritzar l’Alcaldia-
Presidència perquè faci tants actes i gestions com calguin 
per a l'execució de l' acord anterior ." 
 

----7. Exaccions municipals: Es concedeix al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una bonificació 
en la quota de l'impost sobre construccions, instal�lacions i 
obres per a la instal�lació de mòdul prefabricat d’ús docent 
a IES Alexandre Deulofeu. 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 E2016014653, presentada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
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 les 
d’infraestructures per a la instal�lació de mòdul prefabricat 
d’ús docent a IES Alexandre Deulofeu al carrer Joaquim Cusí 
Fortunet, 3 de Figueres reuneix els requisits establerts a 
l’article 16.1 de l’Ordenança fiscal 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 
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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 de l’Àrea d’Atenció a les persones 
emès en data 30  de setembre de 2016 que, pel que fa a les 
circumstàncies socials, disposa el següent: "Són obres 
necessàries per a fer les millores en un institut de la 
ciutat. Aquestes millores consisteixen en ubicar-ho mòduls 
prefabricats  "i circumstàncies culturals, pel motiu següent 
: “És un institut d’educació secundària, per tant un centre 
d’ensenyament, les repercussions en la cultura dels ciutadans 
són directes". Vist que es considera que en aquestes obres hi 
concorren circumstàncies socials i culturals 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 bonificació del 95% 
en la quota de l’impost sobre construccions, instal�lacions i 
obres, per considerar que les obres realitzades  pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
consistents en les d’infraestructures per a la instal�lació 
de mòdul prefabricat d’ús docent a IES Alexandre Deulofeu al 
carrer Joaquim Cusí Fortunet, 3 de Figueres, són d’especial 
interès i utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies 
socials i culturals  .  Segon.- Autoritzar l’Alcaldia-
Presidència perquè faci tants actes i gestions com calguin 
per a l'execució de l' acord anterior." 
 
----8. Exaccions municipals: Es concedeix a la Fundació 
Privada "Escola Sant Vicenç de Paül" una bonificació en la 
quota de l'impost sobre construccions, instal�lacions i obres 
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per a la reforma de local per implantació d'ús administratiu 
i centre social a l'immoble situat al carrer Pompeu Fabra, 5. 
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 21 de juliol de 
2016 i registre d'entrada número E2016015517 presentada per 
la senyora Mercè Torrent Riba, en representació de la 
Fundació Privada “Escola Sant Vicenç de Paül”,  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 reforma de local 
per implantació d’ús administratiu i centre social a 
l’immoble situat al carrer Pompeu Fabra número 5 de Figueres 
reuneix els requisits establerts a l’article 16.1 de 
l’Ordenança fiscal 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 de l’Àrea d’Atenció a les persones emès en data 16 
d’agost de 2016 que, pel que fa a les circumstàncies socials, 
disposa el següent: "Kasameu és un projecte socioeducatiu de 
la Fundació Escola Sant Vicenç de Paül. Treballa en 4 eixos : 
1. Classes d’acompanyament a l’estudi. 2. Espai d’acollida 
amb alumnat expulsat dels centres. 3. Activitats d’estiu. 4. 
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Garantia juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Treballen amb col�lectius de risc social.".  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 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 
bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres, per considerar que les 
obres realitzades per la Fundació Privada “Escola Sant Vicenç 
de Paül”,  consistents en la reforma de local per implantació 
d’ús administratiu i centre social a l’immoble situat al 
carrer Pompeu Fabra, 5 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." 
 
----9. Ajuntament: S'acorda donar-se per assabentat de 
l'informe elaborat per la Comissió consultiva i participativa 
per a l'anàlisi del model de l'Embarraca't. La senyora 
Galimany Granés procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 4 de 
novembre de 2014, va acordar crear com a òrgan mixt la 
comissió consultiva i participativa per a l’anàlisi del model 
de l’Embarraca’t. L’acord de creació disposava que l’esmentat 
òrgan finalitzaria els seus treballs el juny de l’any 2015.  
Atès que no es va poder completar la tasca per a la qual va 
ser creat l’òrgan el Ple en sessió en data 5 de novembre de 
2015 va crear novament l’òrgan amb idèntiques funcions. En 
data 4 de febrer de 2016 el Ple va nomenar els membres 
d’aquesta nova comissió. Al llarg d’aquest període, la 
comissió s’ha reunit cinc vegades i ha acordat un document de 
consens que retorna al Ple amb les propostes per a 
l’Embarraca’t que considera oportunes. Acomplert l’objectiu 
escau elevar al ple municipal l’informe emès i acordar 
l’extinció de l’òrgan d’acord amb l’informe del coordinador 
del servei de joventut emès en data 18 d’octubre de 2016. 
D’acord amb l’article 114.2 del Reglament Orgànic Municipal 
s’ha de procurar que els òrgans col�legiats de caràcter 
polític, tècnic o mixt de nova creació tinguin una durada 
limitada a les seves funcions. Així mateix s’estableix 
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l’extinció automàtica d’aquests òrgans en el moment de 
concloure els seus treballs. En base als antecedents 
exposats; la Comissió Informativa General proposa  al Ple de 
l'Ajuntament  l'adopció dels acords següents: 1r.- Donar-se 
per assabentat de l’informe elaborat per la Comissió 
consultiva i participativa per a l’anàlisi del model de 
l’Embarraca’t que diu literalment el següent: «Primer. Abans 
de decidir quin és el millor emplaçament per al nou model, 
hem de dissenyar i planificar un model d’èxit que permeti 
compatibilitzar els diferents interessos en joc com són, 
sense ser exhaustius, l’afluència de gent, la seguretat, 
l’harmonització de l’oci amb el descans veïnal, la proximitat 
amb la ciutat... Segon. Cal que en la reflexió sobre el model 
de l’Embarraca’t s’hi incorporin nous actors i que hi tinguin 
veu col�lectius que fins ara no n’han tingut. Això, però, 
s’ha d’articular de tal manera que aquesta comissió en sigui 
l’altaveu. Tercer. Cal que les entitats adjudicatàries de 
barraca s’avinguin a tenir fiscalitzats els seus ingressos de 
tal manera que hi hagi transparència tant en els ingressos 
que realitzen com en el retorn que aquests ingressos generen 
a la ciutadania. Això permetria construir un relat sobre la 
utilitat pública de l’Embarraca’t, ja que es visualitzaria el 
retorn de cada euro que la ciutadania es gasta a 
l’Embarraca’t. Quart. Els criteris d’adjudicació d’estands a 
l’Embarraca’t han de canviar. L’antiguitat o ser membre del 
consell local de joventut no poden ser criteris únics. Cal 
que el procés d’adjudicació puntuï altres qüestions com la 
finalitat de les entitats i els seus projectes. Cal tendir a 
la idea que la concessió d’un estand equival a una subvenció 
indirecta i que, per tant, la gestió d’aquesta concessió s’ha 
d’equiparar a criteris d’adjudicació de subvencions. Cinquè. 
D’uns anys ençà, la programació no és representativa de la 
ciutadania. En tot cas, no és una programació de festa major. 
Es qüestiona el mecanisme actual de presa de decisions pel 
que fa a l’elecció de grups musicals. També la 
representativitat de les entitats que escullen aquests grups» 
2n.- Determinar l’extinció de la Comissió consultiva i 
participativa per a l’anàlisi del model de l’Embarraca’t atès 
que aquesta ha finalitzat els treballs per a la qual va ser 
creada. 3r.-  Notificar la present resolució als membres de 
la comissió nomenats per acord de ple de 4 de febrer de 
2016 . 4t.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi 
tants actes i gestions com calguin per a l’execució de 
l'acord anterior." Prossegueix amb l'ús de la paraula la 
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senyora Galimany Granés que diu que en primer lloc vol agrair 
tots els membres de la comissió mixta de l'Embarraca't que 
han fet un treball molt intens amb l'elaboració d'uns 
documents que són fruit de la reflexió, de l'esforç i de 
voler buscar realment un model nou per a l'Embarraca't; que 
també vol agrair als membres de la comissió de les entitats 
adjudicatàries de barraques; que tots els membres que ella ha 
conegut fins ara eren representants de les entitats que 
havien format part de l’Embarraca’t d’aquest any 2016 i que 
tots tenien diferents sensibilitats, però que havien arribat 
a la mateixa conclusió com  és que cal un nou model 
d’Embarraca’t; que hi ha hagut múltiples trobades i molts 
hores de treball, però que el que està clar és que Figueres 
necessita un model diferent i un model nou; que aquest model 
ha de ser un dibuix perquè en aquests moments tothom ha 
arribat a la conclusió que ara està desdibuixat; que aquest 
nou model els ha de portar a un dibuix en el qual hi hagi 
tres focus; que aquests tres focus donarien una bona 
perspectiva de per on va aquest dibuix; que el primer focus, 
i important, és que la joventut de Figueres s’hi senti 
representada i que la joventut tingui veu per a aquest nou 
model d’Embarraca’t; que el segon focus, que en un principi 
semblava el més important, era el de la ubicació, però que al 
final es va arribar a la conclusió que la ubicació no era el 
tema més important perquè es torna al mateix, ja que el focus 
més important és trobar el nou model de l’Embarraca’t; que, 
per tant, tornen al focus de la joventut; que el tercer focus 
que ha estat fruit de debat i a vegades de tensions en les 
dues comissions, ja que l’Embarraca’t té una història, és que 
estan vivint en una època diferent en la qual la societat que 
els envolta vol saber perquè serveixen els diners que es 
gasten i perquè serveixen tots els diners municipals que 
representa el pressupost de l’Embarraca’t; que estan parlant 
d’una xifra que no és petita i que, per tant, amb sentit de 
responsabilitat creu que és important que tots plantegin la 
necessitat que el nou model d’Embarraca’t albiri la 
fiscalització i que en aquesta fiscalització que cada estand 
de l’Embarraca’t sigui l’estendard d’un lema; que aquest lema 
creu que hauria de poder ser el lema d’un projecte de barraca 
que tingui un retorn per a la societat; que aquests són els 
tres focus als quals tots plegats han arribat; que volen que 
l’Embarraca’t sigui un model nou, un model jove, que no 
necessiti emmirallar-se en cap altre model d’Embarraca’t, que 
sigui un model amb una identitat pròpia i que, sobretot, 
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tingui un relat de societat; que ha de ser un relat que 
expliqui que cada model de barraca té un projecte al darrera; 
que, per això, demana a tots que siguin valents i que 
treballin per aquest nou model d’Embarraca’t; que la feina a 
partir d’aquí continua i serà molta; que no és de les 
persones que pensa que qui vol que un tema es resolgui nomeni 
a un responsable; que està d’acord en què es nomenin 
comissions, però que els temps són els temps; que han de 
plantejar i treballar per al nou model d’Embarraca’t; que han 
cregut que era el moment de retornar al Ple aquest dictamen, 
que és un document que és l'esforç de moltes hores, perquè es 
puguin posar a treballar en el nou esquema del model 
d’Embarraca’t que ja l’estan plantejant i que, de cares al 
novembre, els donaran bones notícies sobre els plantejaments 
que estan pensant. 

Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
quiere agradecer el trabajo de todos, tanto de la señora 
Galimany como de la señora Mar Casas, que antes presidía la 
comisión, y también a todas las personas que han participado 
en la elaboración de este documento; que le consta que han 
trabajado mucho, que se han reunido muchísimas veces y que 
cree que ha habido buena voluntad por parte de todos, pero 
que, especialmente, quería felicitar a Cristian Belmonte que 
su representante en la comisión porque considera que ha 
sabido defender muy bien los intereses que él consideraba que 
eran los que debían guiar su acción en esa comisión; que sabe 
que ha trabajado mucho buscando otros modelos en otras 
ciudades sobre cosas que se estaban haciendo y que los 
felicita a todos, pero en especial a él porque les ha 
representado muy bien. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor García 
Quesada que diu que no estan en contra del dictamen perquè 
entenen, com així els ho ha manifestat el seu representant, 
que aquest és un dictamen de consens; que saben que el 
consens resulta molt difícil; que el que veuen, i creu que la 
senyora Galimany ho ha explicat, és que aquest dictamen és 
una veritable estirada d’orelles al model d’Embarraca’t que 
ha funcionat fins al moment; que les entitats que han 
participat en aquesta comissió els criden l’atenció d’un 
model fallit perquè parla de manca de representativitat i 
d’escàs control sobre la fiscalitat d’algunes entitats que 
gestionen algunes barraques, a banda de no estar d’acord, i 
ho diu clarament, sobre les seleccions dels grups musicals i 
la manca de representativitat sobre tot això; que la 
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Candidatura d'Unitat Popular s’abstindrà perquè vol que 
entenguin que és una abstenció crítica; que no s’abstenen 
perquè estiguin en contra del dictamen o no hi estiguin 
d’acord, sinó que perquè aquesta resolució arriba tard; que 
pel que té entès ja fa temps que es van acabar les reunions 
que van donar pas a aquest dictamen d’anàlisi sobre el model 
d’Embarraca’t; que no posa en dubte les paraules de la 
regidora, però és que aquestes alçades del mes de novembre no 
saben quan apareixerà un nou model d’Embarraca’t que aglutini 
aquestes peticions tan clares i tan dures que aquí es 
manifesten; que tenen el dubte sobre qui i de quina manera 
participativa es redactarà aquest model; que les fires són 
d’aquí a quatre dies i que creu que serà un gran fracàs si es 
plantegen les fires del 2017 amb un model d’Embarraca’t que 
no hagi estat reformat i que en la reforma d’aquest model  no 
hi hagin participat unes entitats que no estan veritablement 
representades; que el dictamen alerta d’un gravíssim problema 
que té aquesta ciutat com és la manca de representativitat 
que tenen els joves de Figueres; que s’omplen la boca sobre 
la importància que té la joventut a la ciutat, però que tenen 
un Consell local de joventut completament inoperant i amb 
associacions que fa temps que hi han deixat d’assistir; que 
el model d’Embarraca’t que ha fracassat va néixer gràcies a 
la pressió popular i a la mobilització dels que ja no són tan 
joves, però que, en el seu moment, van ser capaços 
d’organitzar de manera autogestionària per portar una alenada 
aire fresc a aquesta ciutat; que la Candidatura d'Unitat 
Popular entén l'Ajuntament com el mobilitzador, l’agitador i 
el dinamitzador de les inquietuds de la gent de la ciutat, 
però no com un fre; que els dóna recel que els passos 
burocràtics per a la redacció d’un nou model d’Embarraca’t no 
siguin prou àgils ni prou representatius i que en aquesta 
situació la seva posició és la d’una abstenció crítica. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que entén 
que es tracta de donar-se per assabentat d’un informe i que, 
per tant, no hi ha votació; que és donar-se per assabentat 
d’un informe i de les conclusions que han sortit de la 
comissió i que, en tot cas, entén que les paraules del senyor 
García són d’opinió. 

A continuació, torna a fer fer ús de la paraula el 
senyor García Quesada que diu que demana disculpes i que no 
s’abstindran, però que mantenen la seva posició al respecte. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que l’altre dia a la Comissió Informativa sí 
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que ho van votar; que hi donaran tot el seu suport, ja que 
pensen que al darrera hi ha hagut una bona feina i un bon 
treball; que esperen que aquest nou model sigui perquè tot 
això vagi millor; que els sembla correcte i que esperen que 
tot tiri endavant i que surti bé. 

Seguidament, intervé la senyora Lladó Saus que diu que, 
en primer lloc i molt sincerament, voldria agrair les 
paraules de la regidora, sobretot, les reflexions posteriors 
a la lectura del dictamen perquè creuen que és el camí a 
seguir per poder arribar a aquest nou model d’Embarraca’t; 
que tots els participants d’aquesta Comissió que han arribat 
a aquest document, que no en diria que sigui un document de 
mínims, sinó de màxims perquè és una valoració d’un grau de 
responsabilitat molt alt, a més a més, en un tema que és molt 
probable que a tots els toqui una mica la pell i que, a 
vegades, costa molt ser objectius en aquest casos; que per 
això la volien felicitar; que vol dir que tot i que sigui un 
document de mínims es pugui acabar convertint en un projecte 
de màxims i que pregunta que com es farà el seguiment de tota 
aquesta declaració de responsabilitat de la qual avui se’n 
donen per assabentats. 

A continuació, torna a intervenir la senyora Galimany 
Granés que diu que està convençuda que aquest document de 
mínims el convertiran entre tots en un projecte de màxims; 
que les passes a seguir per a la realització d’aquest 
projecte passa, sobretot, per la constitució del Consell 
municipal de joventut del qual en formaran part el Consell 
local de joventut i altres entitats que són representatives 
de la ciutat de Figueres; que això és el que ara pot avançar 
i que, per això, han cregut oportú que en aquet ple es 
prengués aquesta decisió i fer saber les passes a seguir 
perquè no queden massa mesos per les noves Fires de Santa 
Creu; que s’han de posar a treballar de valent en la 
constitució d’aquest Consell municipal de joventut, en trobar 
al representativitat que hi ha d’haver dins i en la confecció 
de les noves bases reguladores de l’Embarraca’t 2017; que hi 
ha molta feina a fer; que agraeix les paraules de la senyora 
Olmedo; que també agraeix les paraules del portaveu de 
Ciutadans; que és ben cert que el senyor Belmonte ha fet una 
molt bona feina i que va ser a partir del seu document que 
tots els altres membres de la comissió mixta es van posar a 
treballar de valent; que va ser un motor i que ho agraeix 
profundament i que ha de dir als representants de la 
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Candidatura d'Unitat Popular que no recelin, sinó que confiïn 
perquè aquest esforç que han fet continuarà. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor García Quesada 
que diu que no recelen; que ho celebren; que la senyora 
Galimany sap que tenen  moltes ganes que això i altres temes 
puguin tirar endavant; que pot comptar amb la seva 
col�laboració perquè això sigui així; que si fan totes 
aquestes qüestions, que no pretenen ser en absolut agres, és 
perquè entenen la urgència de la modificació d’un Consell 
local de joventut que s’ha reconegut que és del tot inoperant 
i que creuen que aquesta és una eina que la ciutat no pot 
deixar que es mori com ho està fent fins al moment. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Galimany Granés que diu que el Consell local de joventut no 
està mort, sinó que està molt viu; que és per això que des 
del Consell local de joventut ja estan treballant de cara al 
Parc de Nadal o altres projectes com una aula d’estudi de 
Nadal per als estudiants universitaris i que no està mort, 
sinó que està del tot viu. 

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

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que entén que tothom es dóna per 
assabentat; que cadascú opina a la seva manera respecte 
aquest informe i aquestes conclusions de la comissió; que 
felicita la feina feta que és molta i que desitja que es 
pugui anar avançant en aquest procés d'aquest nou model de 
l'Embarraca't. 

 
----10. Urbanisme: S'aprova provisionalment la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació urbana de Figueres per a 
la remodelació de l’estació depuradora d’aigües residuals. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent: 
 "El planejament vigent que afecta l’actual EDAR, en 
qualificar els terrenys d’ús residencial, no permet la 
compatibilitat urbanística per a la implantació de les 
millores i la remodelació prevista a l’EDAR per l’ACA, cosa 
que obliga a procedir, el més aviat possible, a la 
modificació puntual del planejament, amb aquesta finalitat. 
Per aquest motiu els serveis d’urbanisme de l’Ajuntament han 
elaborat el document urbanístic corresponent, amb coherència 
amb les determinacions i la planificació de l’ACA. I 
l’ajuntament ple, en sessió de 4 d’agost de 2016 va acordar 
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aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana de Figueres per a la remodelació de 
l’estació depuradora d’aigües residuals. Aquest expedient 
s’ha sotmès a informació pública pel termini d’un mes, 
mitjançant publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de 1 de setembre de 2016, al Diari Oficial de la 
Generalitat del dia 29 d’agost de 2016, al diari el Punt del 
dia 25 d’agost de 2016, als setmanaris Empordà i Hora Nova en 
data 6 de setembre de 2016 i al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament el dia 19 d’agost de 2016. El dia 24 d’agost de 
2016 es penjà a la plana web municipal el document per a la 
seva consulta durant tot el termini d’exposició. Es va fer 
notificació personal als interessats. Durant el termini 
d’exposició pública no s’han presentat al�legacions ni en 
moment posterior. S’han demanat els següents informes en les 
dates que s’indiquen: a la Dirección General de Aviación 
Civil del Ministeri de Fomento. (30 d’agost de 2016); pel que 
fa a les competències sectorial de la Generalitat, el dia 25 
d’agost de 2016 es va fer la sol�licitud telemàtica 
d’informes sectorials per als següents àmbits: aigües, medi 
ambient, residus, i protecció civil. S’han rebut els següents 
informes en les dates que s’indiquen: de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (19 de setembre de 2016, RE 18849); de Protecció 
Civil (23 de setembre de 2016, RE 19286), de Medi Ambient. 
Serveis Territorials a Girona. (29 de setembre de 2016, RE 
19665), de l’Agència de Residus de Catalunya. (19 d’octubre 
de 2016, RE 21232). No s’ha rebut, encara, l’informe de la 
Dirección General de Aviación Civil. Vist l’informe tècnic i 
jurídic, i en base a les competències sectorials en matèria 
d’aigües, atesa la naturalesa determinant dels informes 
sectorials i el contingut de l’acord adoptat pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua  en relació 
amb el que disposa l’acord adoptat en sessió del dia 14 de 
juny de 2016 i atès el que disposa el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost,  modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i 
amb les modificacions de la l’article 76 de la Llei 3/2015, 
de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives (DOGC 13-3-2015) I, atès el que disposa el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei d'urbanisme, així com la legislació 
estatal continguda al  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 
de juny, pel qual s’aprova el text refós de la llei de sòl i 
modificat per l’article 25 del Reial Decret Legislatiu 
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8/2011, (BOE 7 juliol 2011), i modificat per la Llei 8/2013, 
de 25 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovacions 
urbanes (BOE 27-6-2013) i d’acord amb la legislació sectorial 
aplicable, la Comissió informativa general proposa a 
l’Ajuntament Ple, l’adopció dels acords següents: 1r.- 
Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana de Figueres per a la remodelació 
de l’estació depuradora d’aigües residuals. 2n.- Trametre 
l’expedient i el document urbanístic de la referida 
modificació puntual als Serveis Territorials d’Urbanisme de 
Girona, als efectes de que procedeixi, si s’escau, i en cas 
de rebre l’informe favorable la Dirección General de Aviación 
Civil del Ministeri de Fomento, a la seva aprovació 
definitiva. 3r.- Facultar l’alcaldia presidència per a 
l’adopció dels actes que corresponguin en execució dels 
acords anteriors."  Prossegueix amb la paraula la Presidència 
que diu que es tracta de l'aprovació provisional; que abans 
s'havia fet la inicial i que si la Direcció General 
d'Urbanisme ho aprova definitivament es podran efectuar les 
obres d'ampliació de la depuradora existent com a solució 
d’emergència en les necessitats que tenen de complir a en 
normativa comunitària. 
 Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que 
des de Compromís expressa una sensació agredolça no tant pel 
tema urbanístic de la modificació puntual, sinó pel tema de 
l'Estació depuradora d'aigües residuals; que hi ha una 
sensació de satisfacció perquè s’adequaran a la directiva 
marc de l’aigua i s'evitaran les possibles sancions que 
podrien venir des d’Europa, però que lamenta que no hi hagi 
hagut en tot aquest període la voluntat de la Generalitat de 
poder posar en marxa o poder construir la nova Estació 
depuradora d'aigües residuals que havia d’anar a prop de 
Figueres, evidentment, en una zona que no fos residencial ni 
a prop de zones residencials; que demana que es mantinguin 
els projectes previstos en aquella zona que estava 
qualificada com a residencial per fer un ecobarri i que també 
el nou Pla general inclogui la previsió de la nova Estació 
depuradora d'aigües residuals que espera que es pugui 
construir no gaires anys més enllà del 2020-2029; que no 
s'esgoti aquest termini que s'havia marcat inicialment i que, 
en tot cas, el seu vot serà afirmatiu. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que se vuelven a abstener como hicieron en el 
otro momento; que no es una cuestión del dictamen o de la 
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modificación puntual, sino, como ya lo dijeron anteriormente, 
es una queja hacia la Agència Catalana de l'Aigua por no 
cumplir sus compromisos con esta ciudad; que la abstención va 
en este sentido; que es más una llamada de atención a la 
Agència Catalana de l'Aigua ya que no están conformes con la 
situación que les ha dejado; que se debe hacer; que no va a 
repetir los argumentos del último pleno; que consideran que 
es la única solución que se les ofrecía y que es la única 
situación posible que tienen en este momento sobre la mano, 
pero que se abstendràn como protesta contra la Agència 
Catalana de l'Aigua. 
 Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
l’anterior vegada que va passar aquest tema en el ple no hi 
van donar suport; que en aquesta ocasió s’abstindran per 
motius similars als que ja s’han expressat; que es tracta 
d'una abstenció per deixar constància del greuge que 
l’Agència Catalana de l'Aigua fa cap a la ciutat, però que 
també s'ha de dir que no és l’únic responsable com a 
organisme d’aquesta situació, ja que cap al 2007 tot plegat 
hauria d’haver finalitzat en treure la depuradora d’aigua del 
centre de la ciutat i obtenir la zona residencial que 
articulés i cohesionés la ciutat en un barri que queda 
segregat per diferents motius del que és el teixit urbanístic 
de la ciutat i que, per tant, també s’abstenen per una queixa 
a la responsabilitat de l’anterior govern de la ciutat, 
encapçalat per Santi Vila, en què no va finalitzar tots els 
tràmits i la compra o expropiació dels terrenys de Vilatenim;  
que van deixar perdre una oportunitat amb la que, el 2007 i a 
les portes de la crisi, però que l’Agència Catalana de 
l'Aigua encara hagués pogut fer aquesta inversió d’una nova 
depuradora va ser una gran pèrdua d’oportunitat; que és 
evident que aquesta inversió que es farà és necessària per 
complir el marc europeu de gestió d’aigua i solucionar la 
qüestió dels nutrients, però que hi ha responsabilitats 
diverses i que un cop més la ciutat perd per aquestes 
responsabilitats de no efectuar i finalitzar els projectes i 
no prioritzar com, des del seu punt de vista, s’hauria de 
fer. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que hi donaran suport; que tan de bo avui 
s’aprovés fer la nova Estació depuradora d'aigües residuals, 
però que no és possible; que esperen que no triguin massa; 
que sap greu per la inversió d’aquest diners; que es van 
donar les explicacions pertinents; que també es va dir que 
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podria ser pitjor el remei que la malaltia i que si no es 
feien aquestes actuacions podrien rebre unes multes que 
serien més que fer-ne una de nova i que, per tant, el seu vot 
serà positiu. 
 Seguidament, intervé el senyor Giró Ribas que diu que el 
seu vot serà positiu; que vol fer constar que han estudiat 
l’expedient; que en l’informe del tècnic diu que no consta 
que s’hagi rebut l’informe de la Direcció General d’Aviació 
Civil i que, per tant, falta un informe que seria important 
que constés a l’expedient perquè no quedi parat quan es 
remeti a la Comissió d’Urbanisme; que pregaria a l’encarregat 
de tramitar aquest expedient que l’aconsegueixi perquè això 
no quedi paralitzat; que la seva posició i el seu vot 
favorable és perquè és un vot de responsabilitat; que ara 
estan votant una modificació del planejament per poder 
efectuar aquestes obres; que estan d’acord amb les 
intervencions que hi ha hagut que Figueres es mereixeria una 
altra Estació depuradora d'aigües resisduals i una altra 
solució, però que  aquests anys de crisi econòmica han portat 
l’Agència Catalana de l'Aigua a tirar enrere molts projectes 
perquè estava en una situació de dèficit molt greu; que 
aquesta ha estat l’única solució que se’ls ha pogut oferir; 
que cal dir que el seu vot és responsable perquè estan 
pendents que si no es realitza aquesta modificació, aquestes 
obres, hi hauria una sanció milionària per de la Generalitat 
de Catalunya i que en sortiria perjudicada la ciutat de 
Figueres i que, per això, fan aquest vot responsable.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que vol fer un aclariment sobre l’informe 
de la Direcció General d’Aviació Civil; que és un informe 
necessari sempre per defecte en aquestes infraestructures 
perquè s’entén que Figueres entra dins l’àrea d’influència de 
l’aeroport de Girona; que aquest informe es rebrà o s’ha 
d’esperar un termini perceptiu que s’entén favorable si no 
l’emeten i que abans de trametre-ho a Urbanisme de Girona 
s’haurà complert el tràmit perceptiu que hagi transcorregut 
el termini pel qual s’entén que és favorable o perquè arribi 
l’informe. 
 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 
setze membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, 
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, 
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea 
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Montero, Galimany Granés, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Olmedo Delestal, Borrego Torres, i Vergés Moreno; i 
abstenir-se, els cinc membres de l'Ajuntament següents: 
Sànchez Dipp, Armengol Subirós,  García Quesada, Amelló 
Montiu i Pérez Márquez. 
 
----11. Assumptes urgents. A l'apartat d'assumptes urgents es 
produeixen les intervencions següents: 
 
----Vies públiques: S'aprova una moció que proposava que es 
faci un estudi de les zones de càrrega i descàrrega per fer 
un ús correcte i que s'estudiïn les possibles modificacions 
en els horaris. La senyora Olmedo Delestal procedeix a la 
lectura de la moció següent: 
 "El grup municipal del Partit Popular Català a 
l’Ajuntament de Figueres, presenta al ple d’aquest Ajuntament 
de Figueres, la següent moció:  EXPOSICIÓ DE MOTIUS. Degut a 
la manca d’aparcaments que tenim a la nostra ciutat i que en 
aquestes noves actuacions urbanístiques encara ens trobarem 
en un major número de pèrdua de places, creiem que des de 
l’ajuntament hem de treballar per trobar alternatives o 
millores perquè ajudi a resoldre aquesta problemàtica tant 
pels ciutadans figuerencs com les persones d’arreu que ens 
visiten i que no ens podem permetre que deixin de venir. Per 
aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents ACORDS: 1. Que es faci un estudi de les zones 
de càrrega i descàrrega per fer un ús correcte i que 
s'estudiïn les possibles modificacions en els horaris. 2. 
Estudiar un sistema de limitació temporal de l'ús efectiu de 
les zones de càrrega i descàrrega afavorint-ne la rotació. 3. 
Que estigui obert a totes les excepcions i casos concrets 
quant a senyalització de càrrega i descàrrega. Amb aquests 
acords el que es pretén és buscar que Figueres sigui   tant 
per les persones que hi vivim com pels que vénen de fora, 
una  ciutat amable  i acollidora  de la qual en fem bandera. 
I conseqüentment, demanem s’autoritzi l’Alcaldia perquè 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l’execució 
dels acords anteriors." Prossegueix amb l'ús de paraula la 
senyora Olmedo Delestal que diu que li agradaria afegir que 
si s’aprova aquesta moció que es treballi conjuntament entre 
tots amb els tècnics i tothom; que també demana rapidesa i 
que no es deixi passar molt de temps perquè creuen que es 
prou necessari, ja que tots els aparcaments que es puguin 
recuperar seran benvinguts per a la ciutat. 
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 Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
estan molt d’acord amb la necessitat de mirar, repensar i 
estudiar tant com calgui la qüestió de la mobilitat a la 
ciutat; que és una proposta petita d’unes problemàtiques i 
unes dificultats de mobilitat complexes a la ciutat de 
Figueres; que en els casos que es plantegen els estudis hi 
votaran a favor, però que els agradaria que aquest fos un 
primer pas de tot d’actuacions que poguessin mirar la 
mobilitat des d’una perspectiva més global; que s'hauria de 
vigilar que no s'acabin trobant amb què facilitin molts més 
aparcaments al centre de la ciutat o als espais més 
transitats i que no facin allò que des de la Candidatura 
d'Unitat Popular han anat defensant com és buidar la ciutat 
de cotxes, i, per tant, potenciar aparcaments de dissuasió a 
les diferents entrades de la ciutat; que els preocupa que 
alguns plantejaments de treballar amb les càrregues i 
descàrregues per afavorir que hi hagi més aparcaments el que 
faci sigui tirar-se una pedra a la teulada perquè hi hagi 
molt més trànsit de cotxes a la ciutat; que pensen que 
aquests estudis o plantejaments haurien d'anar més 
relacionats en aquest sentit; que, d’altra banda, s'haurien 
de prioritzar també les necessitats dels col�lectius 
professionals que utilitzen això o les necessitats que 
tinguin especialment a les zones del centre; que donen suport 
a fer aquest estudi, però que fa el prec de poder anar una 
mica més enllà per descongestionar la ciutat de cotxes, no 
només per fer-la més amable, sinó també per tots els 
condicionants i les conseqüències que té el trànsit massiu de 
cotxes en una ciutat com Figueres per a la salut, pel medi 
ambient i per molts d’altres i que s'ha de poder potenciar 
una cultura més de vianant, de bici i d’altres. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que només vol fer un incís; que 
aquests aparcaments ja hi són; que no en creen de nous, sinó 
que intenten facilitar o millorar, però que no en creen; que 
aquests aparcaments, de fet, ja hi són; que demanen un estudi 
i que els aparcaments de dissuasió creuen que també són prou 
importants. 
 Seguidament, intervé la senyora Lladó Saus que diu que, 
evidentment, donaran suport en aquesta moció perquè creuen 
que en el fons és una problemàtica real de la ciutat de 
Figueres que disposa d’un volum de cotxes molt gran; que creu 
que avui estan bastant esplendorosos obrint debats de gran 
transcendència; que haurien de posar sobre la taula la 
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revisió del Pla de mobilitat; que moltes vegades es troben 
que potser acaba essent un escut per a qualsevol modificació 
o acció que vulguin fer a la ciutat; que sembla que sempre 
tinguin el pla de mobilitat al davant que els digui que no 
poden anar per aquí i que potser s’haurien de plantejar si no 
els cal una revisió més acurada. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef 
Creus que diu que, votaran a favor de la moció; que estan 
d’acord amb l’esperit de la moció a l'hora de cercar places 
d’aparcament; que agraeixen que entre tots hagin modificat el 
text de la moció perquè entenien que abans d’aplicar 
determinades mesures era necessari dur a terme aquests 
estudis, sobretot, amb col�lectius que podien ser directament 
afectats com són els comerciants o el col�lectiu dels 
professionals en el tema de la càrrega i descàrrega i que, en 
relació al punt tres, el regidor Cruanyes hi volia afegir 
alguna cosa. 
 Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu 
que el posicionament del grup en relació a la moció ja l’ha 
manifestat el portaveu; que només volia dir que en relació al 
punt 1, en aquest moment, ja s'està duent a terme un estudi 
de l’ús, rendibilitat i freqüència de les zones de càrrega i 
descàrrega; que a l’última reunió de mobilitat d’aquest 
dijous es va tractar a bastament la qüestió i que es va 
tractar també d’una manera explícita implantar un sistema de 
control de limitació temporal de l’estacionament perquè 
aquestes zones de càrrega i descàrrega puguin servir realment 
pel que s’han fet i també establir quin horari ha de deixar 
de ser punt específic de càrrega i descàrrega per passar a 
ser, en la majoria dels casos, no en tots, zones d’aparcament 
lliure o directament zona blava. 
 A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la 
urgència de la moció abans transcrita. 
 Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar la moció abans transcrita. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que s'aprova la moció amb l'esperit d'estudiar realment 
la possibilitat d'assegurar que les càrregues i descàrregues 
funcionin com a tal i intentar ajustar els horaris més idonis 
en relació a les càrregues i descàrregues. 
 Seguidament, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que avui que van aviat i s’ha fet 
referència a mobilitat voldria comentar que el Pla de 
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mobilitat està fet i és molt atrevit i que des de la seva 
perspectiva s’hauria d’aplicar; que no es tracta de revisar-
lo, sinó d’aplicar-lo; que el Pla de mobilitat el que 
visualitza és una ciutat molt més de vianants i molt més 
pacífica pel que fa cotxes; que aquest matí parlaven sobre 
que s’hauria de recuperar del calaix i lligat a les 
necessitats de fer estudis i tot plegat de recuperar-lo i 
saber què tenen i poder-lo aplicar; que, realment, es una 
proposta valenta i atrevida i que vol aprofitar aquest moment 
per recordar-ho. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que 
efectivament tenen un Pla de mobilitat aprovat des de l'any 
2013; que és un Pla de mobilitat que anava a màxims i pel 
camí seria necessari de complir unes premisses; que entén que 
s’han de complir unes premisses perquè es pugui aplicar amb 
aquests màxims; que aquest potser és el punt que dificulta 
l’aplicació íntegra d’aquest Pla de mobilitat; que són certes 
premisses que per poder arribar a una pacificació d'un lloc 
s’ha de tenir construïda una altra cosa en un altre; que sí 
que seria bo; que és interessant el que proposa la senyora 
Sànchez; que cal fer un dia una sessió específica i que cal 
recuperar aquest Pla de mobilitat i posar sobre la taula si 
realment és el que es pot fer ara o replantejar-lo. 
  
---- A continuació, a les vint hores i quaranta minuts, 
prèviament autoritzada per la Presidència, s'absenta de la 
sessió la senyora Pujol Matas. 
 
----12. Precs i preguntes: A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les intervencions següents: 
 
----Serveis municipals: Pregunta que formula el senyor Vergés 
Moreno sobre quan es té previst implantar una aplicació 
d'incidències ciutadanes. Fa ús de la paraula el senyor 
Vergés Moreno que diu que al llarg de tots aquest anys hi ha 
hagut diferents vies per demanar el que van demanar els 
companys de Ciutadans recentment com  és una aplicació 
d’incidències ciutadanes; que el senyor Quim Felip va 
comentar que hi estaven treballant; que d’això fa dos mesos; 
que pregunta que si ja s’ha anat avançant en aquesta eina i 
que si és així quan està previst implantar-la o posar-la en 
funcionament. 
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----Patrimoni municipal: Prec que formula el senyor Vergés 
Moreno perquè s'adeqüi  el local de Can Met. Fa ús de la 
paraula el senyor Vergés Moreno que diu que ara voldria fer 
un prec sobre el local de Can Met al carrer Sant Vicenç; que 
la part de baix creu que és comunitària i a la part de dalt 
hi ha Iaeden i Amnistia Internacional; que tant a baix com a 
dalt hi ha desperfectes causats pel pas del temps que han 
anat degradant aquell espai; que necessitaria una petita o 
una reforma més extensa; que no ho sap perquè no és tècnic i 
que sap que és un espai llogat, però que li agrairia que es 
mirés de trobar alguna fórmula perquè aquell espai sigui 
adequat i pugui ser utilitzat per totes les entitats que en 
fan ús. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
dins el programa d’incidències es va crear una aplicació per 
al mòbil i al portal web; que permetrà l’accés al públic per 
a aquesta informació i que s’hi puguin fer les incidències; 
que ha de dir que l'App està acabada; que la idea hagués 
estat obrir-ho al públic i posar-la en marxa a finals d’any, 
però que des de l’àrea s'ha cregut convenient aplaçar-ho fins 
a finals de gener perquè encara està en fase de proves, hi ha 
les vacances de Nadal i tindran pocs recursos humans, ja que 
molta gent de la brigada està fora o amb altres activitats 
que es fan durant les festes; que creu que a finals de gener 
podran tenir els recursos humans per posar-la a l’abast de la 
gent, a més, amb una garantia de funcionament i que es pot 
comprometre amb el govern que a finals de gener del 2017 
aquesta nova aplicació per a mòbil podria estar operativa. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef 
Creus que diu que miraran l’estat en el qual es troba Can 
Met; que com ha dit el senyor Vergés es tracta d’un espai 
llogat; que miraran el contracte de lloguer; que difícilment 
es podran fer obres en un espai llogat, però que buscaran 
alguna fórmula alternativa; que cal parlar amb el propietari 
i que sí que és veritat que sigui aquest espai o un altre ha 
de continuar servint per a aquestes entitats. 
 Seguidament, intervé  la senyora Sànchez Dipp que diu 
que Can Met un dia va ser el Casal La Volta; que les primeres 
obres es van fer de forma autogestionada i que ho volia 
recordar, però que les segones obres que van posar-lo com 
està ara, amb calefacció, lavabo, porta de vidre i reformes, 
les va dur a terme l’Ajuntament durant l’anterior mandat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que ha de mirar quin contracte de 
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lloguer hi ha i quin règim aplicable; que està parlant de 
memòria; que ha de mirar el contracte i que després podrà dir 
les possibilitats que tenen i si poden posar-hi recursos 
públics. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que cal 
entrar a veure realment quines són les deficiències, però que 
entén que el propietari també hauria de respondre si són 
deficiències mínimes d’habitabilitat d’aquest espai; que 
entén que es paga el lloguer que és a preus de mercat actual; 
que, per tant, el primer que hauria de respondre és el 
propietari i que a partir d’aquí les obres de millora o que 
siguin realment suplementàries a l’ús bàsic seria 
l’Ajuntament. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Vergés Moreno que diu que de fet les deficiències que li han 
explicat i ha vist afecten al que és l’ús ordinari d’aquell 
espai, tant sistema de calefacció, com il�luminació, com el 
terra, tancaments i humitats. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que entén que hi ha un propietari que ha de mantenir en 
condicions l’espai i que a partir d’aquí entén que ha de 
respondre i que entén que si fossin complementàries o 
reformes extres per una finalitat concreta que volgués 
l’Ajuntament s'hauria de fer, però que si són les condicions 
mínimes d’habitabilitat de l’espai hi ha una primera qüestió 
que s’hauria d’exigir al propietari. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Armengol 
Subirós que diu que durant molt de temps n’ha estat usuari i 
ha patit el tema directament; que el problema de Can Met és 
que hi ha una terrassa sobre el local de reunions de baix que 
està oberta amb una claraboia; que no s’ha aconseguit mai fer 
una reparació correcta; que no es posi en si l’ha de fer el 
propietari o l’Ajuntament; que aquell local no té més 
problemes si s'arreglés el tema de la terrassa que hi ha 
sobre el local segellant bé fent uns bons desaigües per quan 
plou; que també té falta de ventilació, però que és un tema 
que no sap com s’ha de resoldre i que aquest sempre hi ha 
estat, però que resolent els degoters que provoca aquesta 
claraboia, que no sap si val molts diners o pocs, la resta és 
de poca magnitud. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que es posaran en contacte amb el propietari; que faran una 
visita a l’espai per veure quines deficiències hi ha i que es 
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posaran en contacte amb el propietari per fer el que s’hagi 
de fer. 
 
----Serveis municipals: El senyor Pérez Márquez explica que 
existeix una aplicació d'incidències ciutadanes que funciona 
en molts ajuntaments. Fa ús de la paraula el senyor Pérez 
Márquez que diu que tenia una pregunta que a causa de les 
circumstàncies s’ha convertit en una reflexió perquè la 
pregunta era la mateixa que ha fet el senyor Vergés no sap si 
per telepatia o perquè estan massa a prop amb els papers; que 
el cas és que la seva reflexió és sobre que porten quatre 
anys per tastar aquesta aplicació; que fa dos mesos ho va 
reclamar; que ara ho torna a recordar; que hi ha una 
aplicació per 4.000 euros que està testada en més de cent 
ajuntaments; que funciona ja i que no cal perdre més temps. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula la senyora Sànchez 
Dipp sobre si s'ha plantejar incorporar les demandes dels 
veïns del carrer Barceloneta de donar preferència als 
vianants. Fa ús de la paraula la senyora Sànchez Dipp que diu 
que vol fer una pregunta que els arriba a través de diferents 
veïns sobre les obres del carrer Barceloneta associades al 
Pla de Barris; que hi ha una demanda per part dels veïns de 
trobar la fórmula per pacificar i donar preferència als 
vianants en aquest carrer; que tot i que sembla que no és un 
carrer principal si que és una artèria principal, ja que és 
una via d’entrada al centre de la ciutat, especialment, des 
de l’aparcament del Parc de les Aigües i que pregunta que si 
s’han plantejat poder incorporar demandes dels veïns, d’unes 
fórmules per poder pacificar aquell espai i donar preferència 
als vianants. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
projecte del carrer Barceloneta que va ser redactat, va tenir 
el seu tràmit d’aprovació, d’exposició a veïns, de reflexió i 
d’aprovació definitiva per part de diferents reunions que es 
remunten al 2012; que ara que es va reprendre el Pla de 
Barris es va fer una amb els veïns per posar a punt aquest 
projecte; que ara es va per la licitació de l’obra i que aquí 
va sortir el debat del carrer Barceloneta; que està plantejat 
de la mateixa manera que el carrer Muralla en el sentit de 
calçada única, pacificació i preferència per a vianants, però 
que en cap cas tallada de la circulació; que es demanava per 
part d’algun veí, però que també s’entenia que per la pròpia 
manera d’accedir al carrer Muralla o altres zones del barri 
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vell seria necessari la circulació per l’accés de veïns, 
l’activitat econòmica amb un taller i sortides de pàrquing; 
que no es planteja el tall de la circulació a vehicles i que, 
en tot cas, sí que es planteja el que serà una tònica general 
a tot l’entorn del barri vell com és la preferència de 
vianants, la circulació a 30 km/h i l’accés amb totes les 
precaucions d’uns carrers amb calçada única com és el carrer 
Muralla. 
 
----Ajuntament: Pregunta que formula el senyor Borrego Torres 
sobre per què no s'ha reunit la comissió de seguiment del 
barri de Sant Joan i que per què no s'informa del que s'està 
fent. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu 
que vol parlar sobre una qüestió bastant important, però que 
sembla que a vegades per desgràcia aquí van a “salto de mata” 
si no passa res; que es refereix al tema del barri de Sant 
Joan; que el dia 9 d’aquest mes farà vuit mesos que la 
Comissió de seguiment del barri de Sant Joan es va reunir; 
que tothom s'ha posat les piles quan hi ha hagut un tiroteig 
o alguna cosa; que es va fer un manifest molt bonic perquè 
tots sortissin a la foto, però que aquí no s’ha reunit ningú 
més; que el govern no ha informat de res més sobre un 
problema que és important per tota la ciutat perquè  no només 
afecta el barri de Sant Joan, sinó que volen tornar a 
denunciar que afecta molt directament els veïns de barri del 
Culubret i que també té efectes col�laterals als barris del 
Juncària-Parc Bosc i Vivendes del Parque; que el govern ha 
organitzat tres visites de tres conselleres, una d’elles tres 
dies abans de les eleccions, i  pagar 35 euros a agents 
perquè patrullin a peu quan ja hauria de ser la seva 
obligació; que es va fer un manifest molt maco, però res més; 
que la pròxima reunió no sap quan serà, però que en quatre 
dies serà Nadal i ja haurà passat un any;  que pregunta que 
si creuen que a la pròxima reunió, que acostumen a durar unes 
dues hores, tindran temps d’informar de tot el que s’ha 
d’informar en aquesta comissió; que si el govern  no 
considera que sigui un assumpte important per a la ciutat que 
s'hagi deixat aparcat; que ningú parla de res i que quan 
passi alguna cosa ja se’n tornarà a parlar; que és una 
situació que, per desgràcia, fa molts anys que està així; que 
té una notícia de 25 de gener de 1989 que els vïns 
denunciaven inseguretat ciutadana al barri gitano; que el 
problema ja hi era, però que ningú ha fet res; que aquest 
govern té molt bones paraules, però que tampoc ha fet res; 
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que pregunta que per què no s’ha reunit aquesta Comissió 
després de vuit mesos i que per què no informen del que 
s’està fent; que l’any que ve ja estaran a meitat de mandat i 
que quan vegin les orelles al llop i les eleccions municipals 
faran alguna promesa o tiraran alguna casa a terra; que la 
gent continua volent que el barri de Sant Joan sigui un barri 
integrat a la ciutat en el que el bus pugui passar sense que 
se li llencin pedres i que  els veïns dels pobles  de Llers i 
Albanyà no hagin de patir per passar amb por perquè no se’ls 
llencin a sobre els vehicles; que els radars mòbil que es 
posen per tota la ciutat també s'haurien de posar a aquell 
carrer i en aquell lloc per controlar les carreres de 
vehicles que es fan; que s'han de prohibir les barbacoes que 
hi ha hagut una altra vegada aquest estiu; que s'ha de fer 
respectar el descans nocturn de la gent del barri del 
Culubret, és a dir, es faci complir la normativa municipal i 
que pregunta que si el govern pensa fer alguna cosa. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que no sap si el senyor Borrego Torres és un esperit lliure o 
vers lliure dins aquest consistori, però que té clar que és 
lliure, ja que no segueix massa els acords que tenen tots 
plegats; que la reunió al barri de Sant Joan no s’ha convocat 
perquè han estat fent coses; que pot anunciar que la setmana 
que ve, dimarts, tindran una proposta d’acord per signar i 
que el Pla estratègic que va demanar el secretari de 
Mobilitat estarà per la setmana que ve també; que explicarà 
una intimitat; que fa una estona l'alcaldessa li ha preguntat 
que què estava fent i que li ha respost que estava acabant de 
repassar el Pla estratègic; que aquesta és la pura realitat; 
que aquest és el ritme; que la setmana que ve tindran la 
proposta d’acord i el Pla estratègic perquè sigui analitzat 
per tots els grups de l’oposició;  que un cop el tinguin 
analitzat entre tots, li sembla que és de rebut que els 
treballadors i les treballadores del Pla de desenvolupament 
comunitari també hi afegeixin la seva; que creu que és millor 
que ho facin primer els grups polítics perquè són prioritats 
polítiques, però que després els treballadors hi han d’entrar 
i dir si es toca de peus a terra i no es diu alguna cosa que 
no es pugui complir; que un cop tinguin aquesta feina 
convocaran la comissió del barri de Sant Joan perquè hi doni 
el vist-i-plau i aprofitaran per informar sobre totes les 
iniciatives que s’han anat prenent al voltant del barri de 
Sant Joan; que anunciaran nous contractes amb algunes altres 
entitats com Vincle i anunciaran el que està fent en aquest 
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moments l’associació de veïns que està treballant de valent; 
que també explicaran les feines que s’han fet des de Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Urbana, entre d’altres, fer un control 
diari allà perquè no hi hagi excés de velocitat; que és un 
control que ha estat sol�licitat pels mateixos membres de la 
comunitat gitana amb noms i cognoms; que les coses sovint són 
més lentes del que tots voldrien, però que les coses es van 
fent; que la setmana que ve tindran a la seva disposició tota 
la informació perquè es pugui signar aquest acord; que entre 
tots s'ho han de mirar i que en dues setmanes podran portar-
ho al secretari general; que així ja es posarà en marxa la 
taula que es va acordar entre les diverses entitats i els 
diversos actors; que també s’està treballant en el 
departament en el nomenament d’un mediador que serà una 
persona que vindrà de Barcelona i de confiança; que n’hi ha 
un a Girona, però que per qüestions de la mateixa comunitat 
fan que no sigui una persona molt aconsellable; que el mateix 
departament n’ha proposat un a proposta del senyor Vilchez 
que és l’encarregat del Pla de desenvolupament comunitari a 
nivell de Catalunya; que les coses s'estan fent; que no 
negarà que algunes de les qüestions de les quals n’ha fet un 
relat el senyor Borrego passen, però que això no es resol 
d’un dia per l’altre; que no és que el govern no faci res, 
sinó que ha de compatibilitzar l’acció policial, que hi és i 
que és contundent; que els regidors saben que al carrer Ramon 
i Cajal s’han acabat els talls de llum i que per alguna cosa 
s’ha acabat i no pas per inspiració divina, sinó que s’ha 
acabat per una excel�lent actuació de Mossos d’Esquadra, 
Guàrdia Urbana i amb el compliment del que el conseller 
d’Interior Jané va dir; que això ha funcionat; que no té 
constància que s’hagin fet barbacoes, però que és possible 
que se n’hagin fet; que ho aconseguiran a través del Pla 
estratègic i d’explicar que això no s’ha de fer; que també 
pot dir que estan parlant amb serveis urbans i amb 
l’associació de veïns; que tot això ho exposaran; que la 
màquina de netejar el carrer tornarà a passar pel barri de 
Sant Joan a iniciativa de l’associació de veïns; que hi ha 
tot un seguit de qüestions que es faran; que entén que quan 
hi ha la televisió queda molt bé fer un llistat de coses 
dolentes i fatals que passen al barri de Sant Joan; que 
convida al senyor Borrego a que s'afegeixi a l'acord que tots 
signaran i que vegi que entre tots se'n sortiran perquè 
aquestes coses deixin de passar o passin amb molta menys 
intensitat. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que està molt bé; que vigilarà aquest 
acord, però que torna a repetir que encara que no hi hagi 
aquest acord s’hauria d’haver reunit la comissió després de 
vuit mesos; que aquesta és la seva queixa; que espera que 
també aquest document es faci arribar a tots els membres de 
la comissió i que espera que no siguin només bones paraules, 
sinó que volen efectivitat per poder acabar amb aquesta 
situació. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula la senyora Perpinyà 
Fortunet sobre quan es posaran les esquenes d'ase al carrer 
Verdera. Fa ús de la paraula la senyora Perpinyà Fortunet que 
diu que des d’Esquerra volen fer una pregunta i refrescar la 
memòria d’una promesa feta fa uns mesos enrere sobre el 
carrer Verdera; que aquest carrer s’ha convertit en un carrer 
que fa gairebé de ronda exterior a la zona entre Cendrassos i 
Horta Capellera; que allà hi ha d’anar alguna esquena d’ase o 
senyalització perquè no s’agafi tanta velocitat amb els 
vehicles; que alguns veïns han preguntat que com estaven 
aquestes esquenes d’ase; que el dia que es puguin posar les 
esquenes d’ase per reduir la velocitat i el trànsit de 
vehicles en aquell carrer es podria aprofitar per refer la 
cruïlla que hi ha entre el carrer Bassegoda i l’Albera perquè 
alguna vegada alguns veïns volen fer a volta i que s'hi poden 
deixar el càrter i que s’hauria d’aprofitar per repassar 
aquella cruïlla si és que es fan obres o alguna intervenció 
allà. 
 Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu 
que està d’acord; que no només en aquest punt, sinó que 
d’altres zones de la ciutat tenen sol�licituds d’instal�lació 
d’esquenes d’ase i reductors de velocitat; que això està 
subjecte a pressupost, ja que requereix una obra o és la 
compra per a la instal�lació; que a mesura que es van 
adquirint es van incorporant i situant i que no li sabria 
concretar en quin punt de la llista d’espera està aquest 
indret, però que li pot assegurar que hi és. 
 
----Pressupostos: Prec que formula el senyor Amelló Montiu 
perquè pugui tenir l'esborrany de pressupostos quan abans 
millor. Fa ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu 
que a veces le gustaría hacer reflexiones en voz alta, pero 
que iban a terminar discutiendo y  que, por lo tanto, se va a 
centrar en el ruego; que ya estuvieron hablando hace un 



 50 

tiempo en Comisión Informativa sobre un tema del presupuesto; 
que se tiene que aprobar en breve; que hablaron de cómo se 
tenían que presentar las propuestas a este presupuesto; que 
están a día 3 de noviembre y que todavía no tienen un 
borrador del presupuesto con el que poder trabajar; que el 
presupuesto es un documento complicado y un documento 
sumamente importante; que le gustaría tenerlo cuanto antes, 
por lo menos el borrador, para empezar a verlo, valorarlo y 
empezar a trabajar en él; que agradecería tenerlo cuanto 
antes y que le gustaría que se lo apuntasen. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que recoge 
el ruego; que hi estan treballant; que miraran de tancar el 
més aviat possible la primera proposta de cara a que la 
poguessin passar; que no tenen predeterminat el plenari en 
què anirà, però que hi estan treballant i que en breu haurien 
de poder presentar una proposta. 
 
----Ajuntament: Pregunta que formula la senyora Sànchez Dipp 
sobre com estan unes auditories que es van demanar sobre els 
comptes de Càritas Diocesana i Comerç Figueres. Fa ús de la 
paraula la senyora Sànchez Dipp que diu que vol fer una 
pregunta sobre un acord que van arribar en el ple del mes de 
juliol d’enguany; que feia referència a una moció presentada 
per la Candidatura d'Unitat Popular; que era per saber quin 
és l’estat dels acords; que un era que l’Ajuntament de 
Figueres demanés una auditoria dels comptes a Càritas 
Diocesana i Comerç Figueres com a preceptores de fons públics 
de l’Ajuntament de Figueres; que el segon era que si en el 
resultat d’aquestes auditories s’observés alguna 
irregularitat, l’Ajuntament de Figueres exercís d’acusació 
particular en la investigació dels pagaments irregulars i 
injustificats de Jordi Rotllan; que voldrien saber com està; 
que no han rebut cap informació ni els consta res i que si es 
pot explicar l’estat de les auditories. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que 
concretament la de Comerç ha arribat; que van fer entrega de 
les auditories que ells tenien fetes; que no hi constava cap 
irregularitat; que no hi havia cap advertiment; que, per 
tant, entenien que eren auditories correctes; que no hi havia 
cap objecció per part de l’Ajuntament i que sobre Càritas no 
en té constància de les auditories. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que si es podrien facilitar aquestes 
auditories. 
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 Seguidament, torna a fer ús de la paraula el senyor Toro 
Coll que diu que pot donar accés a que les puguin examinar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que dóna les gràcies i que pregunta que 
quin és el pla de les auditories de Càritas. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que miraran 
exactament en quin punt estan; que està segura que també 
estan auditades i que les demanaran. 
 
----Vies públiques: Prec que formula la senyora Olmedo 
Delestal perquè es col�loqui una banda al carrer Doctor 
Barraquer. Fa ús de la paraula la senyora Olmedo Delestal que 
diu que ha de seguir amb el tema de la mobilitat; que la 
senyora Perpinyà ha comentat que a l'Horta Capallera faria 
falta aquella banda; que fa set o vuit mesos van tenir una 
reunió al barri de Sant Joan; que el senyor Casellas va dir 
que el cap d'uns dies hi hauria una banda posada al carrer 
Doctor Barraquer; que porten vuit, nou o deu mesos esperant; 
que l'alcaldessa també va dir que aquestes bandes venien 
d'Itàlia, però que ja havien arribat; que  creu que és urgent 
per tot arreu, però allà hi ha la llar d'infants i que entén 
que podien esperar una o dues setmanes o un mes, però que ja 
fa nou mesos. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que ja veu que el director de Serveis Urbans ha pres bona 
nota del prec de la senyora Olmedo. 
 
----Ordenances municipals: Pregunta que formula la senyora 
Lladó Saus sobre quan serà la propera reunió per parlar de 
l'ordenança de terrasses. Fa ús de la paraula la senyora 
Lladó Saus que diu que té una pregunta per al regidor Quim 
Felip; que és en referència a una problemàtica que a Figueres 
fa temps la porten a sobre i no se’n saber sortir; que és 
referent al tema terrasses; que l’última reunió que es va dur 
a terme va ser el passat 11 de juliol; que en aquesta reunió 
quasi van donar per bo el capítol terrasses amb les 
aportacions que pogués fer cada grup i cada representant de 
la comissió a finals del mes de juliol; que és cert que es va 
dir que, com que la comissió s’ha ampliat a ordenació de via 
pública, aquest capítol es donaria per bo i que la propera 
seria al setembre o octubre; que estan a 3 de novembre; que 
hi havia un compromís per part de l’alcaldessa manifestat en 
aquest plenari arran d’una pregunta d’Esquerra sobre que 
l’ordenança de terrasses es posaria en funcionament la 
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primavera del març d'aquest any 2016; que és evident que això 
no va ser possible, però que els agradaria que pogués ser la 
primavera del 2017; que pregunta que quan serà la propera 
reunió i que es posarà fil a l’agulla per poder donar-hi 
sortida. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
pot dir que la seva intenció era convocar-la abans d’acabar 
l’any; que es podria comprometre a tenir a final de novembre 
la propera reunió d’ordenança de terrasses sobre totes les 
aportacions que s'han anat fent des del mes de juliol i que 
li agradaria tenir-la enllestida a mitjans de l’any que ve. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que li consta que s’està redactant el text de la refosa 
de totes les aportacions que es van fer a l’última comissió; 
que a finals d’aquest mes s’hauria de convocar aquesta 
comissió perquè la voluntat és que pugui estar en ple vigor 
quan comenci la temporada de pressió que comença amb el bon 
temps; que el mes d'abril de 2017 ha d'estar; que s’està 
redactant el text i que convocarien comissió per finals 
d’aquest mes. 
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Amelló Montiu 
perquè es posi algun impediment perquè no es pugui pujar a 
sobre la Plaça Catalunya. Fa ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu es una cuestión que les trasladaron 
hace unos días sobre la Plaza Catalunya; que se pusieron unas 
puertas para impedir el acceso a la parte superior de la 
plaza; que les consta que continua entrando gente porque no 
se cerraron los laterales y que parece ser que la gente entra 
entre el hueco que queda entre la puerta; que se ve que por 
las dos primeras puertas no pueden acceder, pero que sí que 
se puede por la tercera puerta, la que está más alejada de la 
entrada del parking y que les han comentado si se podría 
poner algo en los laterales para que no suban o por lo menos 
que se tuviera constancia de que seguía entrando gente. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
és veritat; que a la primera i la segona porta és molt 
difícil passar perquè és molt estret, però que s’han adonat 
que si és algú molt prim o un nen pot entrar per la tercera 
porta; que ho tenen en compte i que s’està fent el material 
per tancar les tres portes. 
 
----Serveis municipals: Pregunta que formula el senyor 
Borrego Torres sobre si es té prevista alguna actuació en cas 
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que es trobessin amb possibles restriccions a causa del 
nivell del Pantà de Boadella. Fa ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que ha sortit fa un parell de dies una 
noticia sobre que a causa del nivell del Pantà de Boadella hi 
podria haver restriccions; que pregunta que si des de l’àrea 
de Medi Ambient es té prevista alguna actuació en cas que es 
trobessin amb possibles restriccions i que quines actuacions 
serien. 
 Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu 
que no està en condicions de contestar-li sobre les mesures 
estrictes, però que està convençut que a Medi Ambient hi ha 
uns protocols establerts que determinen exactament quan s’ha 
d’actuar i quines són les mesures aprendre i que arribat el 
cas l’informarà directament. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que demana que si es pot  fer arribar 
aquest protocol a la resta de grups; que potser també seria 
bo fer alguna campanya sobre aquesta qüestió d’estalvi 
d’aigua i que no aniria malament que l’Ajuntament des de les 
xarxes socials o d’alguna altra manera que no necessiti cap 
despesa es comencés a fer alguna campanya sobre aquest tema 
perquè creu que recordar aquest tema sempre és bo per a la 
ciutadania. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Cruanyes Zafra 
que diu que recull la seva consideració; que en qualsevol 
cas, sense ser tècnic, vol recordar que estan al final de tot 
de la campanya d’estiu que és el moment que hi ha els nivells 
més baixos; que seria lògic desitjar que els nivells vagin 
pujant mica en mica; que en qualsevol cas segur que en casos 
de risc de nivells baixos hi ha maneres d’actuar 
protocol�litzades i que les campanyes mai sobren. 
 
----Aportacions i subvencions: Pregunta que formula el senyor 
Amelló Montiu sobre com es farà front als cinc objectius 
estratègics que es marcaven en el projecte "Estrategia de 
desarrollo urbano, sostenible e integrado del municipio de 
Figueres, Figueres la consolidación de una ciudad" ara que no 
s'ha concedit l'ajuda per part del Ministerio de Hacienda. Fa 
ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu que en el 
pasado pleno del 19 de enero de 2016 aprobaron por vía de 
urgencia la ratificación de un decreto de alcaldía que 
solicitaba el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas una ayuda de 5.000.000 euros, con un proyecto de 
10.000.000 de euros, para llevar a cabo el proyecto 
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Estrategia de desarrollo urbano, sostenible e integrado del 
municipio de Figueres, Figueres la consolidación de una 
ciudad; que el pasado 29 de septiembre de 2016 se publicó en 
el Boletín Oficial del Estado la resolución de la Secretaría 
de Estado de presupuestos y gastos por la que se concedían 
estas ayudas en la primera convocatoria para la selección de 
una Estrategia de desarrollo urbano, sostenible e integrado 
que será cofinanciado mediante el programa operativo Feder de 
crecimiento sostenible 2014-20; que según esta resolución no 
han sido seleccionados y que, por lo tanto, no tendrán esa 
ayuda por no tiene suficiente puntuación su proyecto; que 
esto es un proyecto que pretendía hacer frente a los retos 
físicos y territoriales, demográficos y sociales, ambientales 
y climáticos, económicos y culturales, y pretende consolidar 
una ciudad más inclusiva, más sostenible, eficiente, dinámica 
y participativa;  que su pregunta es cómo van a hacer frente 
a los cinco objetivos estratégicos que allí se marcaban 
puesto que los desafíos son los mismos, pero que se han 
quedado sin una importante parte de esta financiación; que 
pregunta que si tienen un plan B para hacer frente a este 
proyecto porque lo consideran un buen proyecto; que como van 
a alcanzar el objetivo estratégico número 1, Impulsar la 
integración social, el objetivo número 2, Potenciar la 
movilidad interna sostenible, el objetivo número 3, Potenciar 
la eficiencia de los equipamientos públicos e incrementar su 
accesibilidad, el objetivo número 4, Potenciar el desarrollo 
de los activos culturales, y el objetivo número 5, Facilitar 
la cohesión y la participación, la implicación y el 
desarrollo de un sentimiento de pertenencia e integración de 
la ciudadanía; que quiere recordarles que estos objetivos 
están valorados, el primero, en más de 3.500.000 euros, el 
segundo en más de 2.500.000 euros, el tercero en 680.000 
euros, el cuarto en 2.000.000 euros y el quinto en 813.000 
euros; que pregunta también es si verán reflejados estos 
objetivos en el presupuesto de 2017 y siguientes; que en una 
entrevista que se realizó en un chat de un medio local, el 22 
de enero de 2016 a las 22:00, decía que el proyecto Edursi 
prevé ser un proyector de 10.000.000 euros entre actuaciones 
y obras para la rehabilitación y orientación de Figueres a 
las necesidades propias de una ciudad de 50.000 habitantes en 
el año 2022 y que ahí se preveía una partida muy importante 
en vivienda social y el tiempo del proyecto a realizar entre 
2016 y 2022; que pregunta que cómo van a invertir en vivienda 
social ahora que no tienen esta partida; que, por último, si 
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continua el compromiso de inversión del Ayuntamiento en estos 
aspectos para los años 2016, 2017, 2018, 2019 tal como figura 
en el documento y en la parte que le corresponde al 
consistorio. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que és 
una convocatòria que es va posar en marxa per part del govern 
de la nació amb unes finalitats molt concretes i que 
l’Ajuntament de Figueres hi va concórrer com molts altres 
ajuntaments de Catalunya; que a Catalunya s’han atorgat dos 
projectes, un a Barcelona i l’altre a Santa Coloma de 
Gramenet; que entenen que ha primat un criteri diferent del 
que és projectes com a tal de petits municipis; que s'ha 
optat per altres criteris; que es va enviar una 
categorització de cadascun dels elements que conformaven 
aquella convocatòria, però que s’ha optat pels grans 
projectes que afecten aquestes dues ciutats; que Figueres i 
tots els altres municipis de Catalunya han vist defraudades 
les expectatives que hi havia en aquesta primera 
convocatòria; que és cert que ja s’ha convocat una segona; 
que estan valorant la possibilitat de presentar-se en aquesta 
segona convocatòria, però que s'haurà de veure amb quins 
criteris es torna valora els diferents ajuntaments; que és 
molt diferent que els dos grans municipis que tenen grans 
recursos s’hagin vist recompensats amb aquesta convocatòria i 
no altres múltiples municipis d’arreu de Catalunya que 
podrien gaudir d’aquests ajuts per poder desenvolupar aquests 
plans; que el que representa és que quan es posa en marxa 
aquesta convocatòria hi ha un seguit de requisits a omplir i 
que el que fa l’Ajuntament és reunir tot l’equip amb els 
tècnics municipals i recollir totes aquelles aspiracions que 
té la ciutat a llarg termini; que això es reflecteix en un 
document molt ben treballat que ha servit per definir quin és 
el pla que volen seguir d’acord amb tots els altres que ja 
havien treballat anteriorment; que això es posa en un sol 
document, que és aquesta convocatòria, en la que si els 
concedeixen aquest ajut l’Ajuntament fa i aporta la seva part 
perquè és un 50%; que s’hagués donat un impuls notori a totes 
aquestes aspiracions que tenen com a ciutat; que el pla B, en 
aquests moments, és una segona convocatòria; que s'hi 
presentaran i ja es veurà què passa; que el pla C és la 
capacitat que té l’Ajuntament per continuar desenvolupant 
totes aquestes polítiques i accions a través del pressupost 
ordinari i a través d’altres figures d’endeutament per anar 
realitzant; que, de moment, no es pot comptar amb aquesta 
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ajuda; que confien que en la segona convocatòria hi hagi un 
criteri de més dispersió dels ajuts al territori i que això 
els pugui beneficiar i que el pla C seria que l’Ajuntament 
anés assolint aquestes fites a través dels seus propis 
pressupostos. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que faltaria el tema de cómo van a 
invertir en vivienda social cuando se consideraba que era una 
partida muy importante y que en este momento no va a llegar 
porque han denegado el plan. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que 
diu que l’Ajuntament té un fons que és el Patrimoni municipal 
del sòl que s’està utilitzant en habitatge social; que s’han 
fet diferents convocatòries; que algunes no van funcionar 
inicialment, però que en aquests moments està funcionant; que 
tenen uns fons importants per part de l’Ajuntament que 
s’utilitzen per a aquests habitatges socials i que són 
milions d’euros dels quals l’Ajuntament disposa per a fer 
front a aquestes despeses. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que gracias por la respuesta; que no 
entrará sobre el Patrimonio del suelo porque cree que la 
Candidatura d'Unitat Popular controla muchísimo más el tema y 
con más profundidad y que si tienen algo que decir ya lo 
dirán ellos; que da por hecho que los objetivos siguen 
vigentes y que los verán reflejados de alguna manera en los 
presupuestos de 2017, 2018 y 2019; que considera que eran 
objetivos importantes y bien planteados; que cree que había 
un buen trabajo de fondo; que posiblemente había otros 
criterios para la adjudicación y que en Cataluña, 
ciertamente, solo han recibido financiación dos municipios; 
que cree que son unos buenos objetivos en los que seguir 
trabajando; que son unas buenas líneas estratégicas con las 
que podían trabajar y que les gustaría verlo reflejado en los 
próximos presupuestos, ya que eran unas líneas bastante 
interesantes para continuar trabajando. 

 
----Aportacions i subvencions: El senyor Armengol Subirós 
agraeix que Ciutadans hagi tret el tema que no s'ha concedit 
l'ajut per part del Ministerio de Hacienda. Fa ús de la 
paraula el senyor Armengol Subirós que diu que vol agrair a 
Ciutadans per haver tret aquest tema; que és important la 
feina que han fet d’estar vigilants; que creu que seria que 
seria bo que es donés el resultat en un tema que està aprovat 
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i que s’ha  autoritzat en el Ple; que en un tema tan 
important com aquest ha hagut de ser la vigilància d’un grup 
municipal el que hagi tret la negativa que han obtingut i que 
no hagi estat d’ofici que ho hagin sabuts; que estan dintre 
de les vint-i-una persones que en el seu dia van aprovar al 
Ple donar la llum verda a aquesta petició de subvenció; que 
creu que es mereixien tots plegats estar informats 
puntualment sobre aquest tema i que quant al Patrimoni del 
sòl i habitatge algun dia d’aquests en parlaran seriosament 
molt aviat.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que sobre el 
primer aspecte potser se’ls hauria d’haver comunicat, però 
que la resolució del programa va determinar els que escollien 
i no els que en quedaven exclosos; que de la pròpia 
comunicació pública a nivell de país, amb el cas de Catalunya 
amb l’aclaparadora dada que només anava a Barcelona i Santa 
Coloma, tots es van donar per comunicats sobre que no 
s’havien incorporat els seus projectes; que aquesta és la 
manera com arriba; que llavors arriba una comunicació a 
posteriori, però que l’anunci va ser prou aclaparador des de 
tots els mitjans; que té raó que s'hauria d’haver dit a tots 
els grups, però que l’explicació de a qui s’adjudica va ser 
tan determinant que tots es van donar per assabentats; que de 
la comunicació que han rebut a posteriori es reflecteix que 
no han quedat mal posicionats; que hi ha punts a millorar i 
que, per tant, volen reiterar sobre el mateix projecte de 
cara a veure si en una segona oportunitat hi poguessin 
entrar. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que vol fer una precisió; que la puntuació estava 
superada amb el mínim exigit, però que ha anat tot en dos 
projectes i que estan aquí en cas que s’hagués repartit. 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
en el Boletín Oficial del Estado de 21 de septiembre de 2016 
salen publicados los que lo reciben y los que no lo reciben; 
que hay un listado completo y exhaustivo de todas las 
personas que han pedido ese proyecto y los motivos por los 
que no se les concede; que no sabe si ha entendido bien la 
argumentación de la alcaldesa, pero que no se publicitan solo 
los que lo reciben, sino que en el Boletín Oficial del Estado 
aparecen todos; que aparece el Ayuntamiento de Figueres con 
las modificaciones que han hecho; que hay un detalle que 
parece ser que presentaron repetido o algo así y que cambia 
el apunte; que aparecen todos; que aparecen los que lo han 
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perdido y los que se les ha concedido; que no solamente hay 
publicidad de los que lo han recibido, sino que aparecen 
todos y que esto se publicó el 21 de septiembre hace ya un 
mes y medio. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que potser s’ha expressat malament; que 
el que va sortir a mitjans de comunicació va molt clar; que 
és evident que són notícia els que ho reben i no els que es 
queden fora i que a nivell de Boletín Oficial del Estado, al 
qual tots hi poden accedir, es detalla tal com ha dit. 
 
----Ordenances municipals: La senyora Olmedo Delestal 
manifesta que el grup popular s'alegra molt que al final es 
tiri endavant l'ordenança de terrasses. Fa ús de la paraula 
la senyora Olmedo Delestal que diu que el grup popular 
s'alegra molt que al final es tiri endavant l'ordenança de 
terrasses perquè porten tota la legislatura passada parlant-
ne i que ara ja en porten dos i que han hagut d'esperar sis 
anys, però que benvinguda sigui si al final s'aconsegueix. 
 
----Recursos: Prec que formula la senyora Olmedo Delestal 
perquè s'expliqui com està la desestimació d'un recurs 
presentat per dos socis del Casino Menestral. Fa ús de la 
paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que el govern va 
fer una roda de premsa explicant que s'havia desestimat un 
recurs que havien presentat uns socis del Casino Menestral i 
que demana que si es pot explicar una mica. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
govern en el mandat anterior va fer una proposta al Casino 
Menestral en relació a fer una fundació patrimonial que 
possibilités recuperar la via per seguir fent les obres que 
s’havien iniciat; que aquesta proposta va ser aprovada en 
l’assemblea del Casino Menestral el mes de març de 2015, però 
que va ser impugnada per dos socis; que hi ha hagut judici; 
que aquest acord de l’assemblea del Casino ha estat guanyat 
per part dels promotors de l’assemblea; que aquesta sentència 
ha estat desfavorable als impugnants que eren els dos socis 
que havien posat la demanada; que a partir d’aquí es reprèn 
el tema i que s’ha demanat, per part de l’Associació Casino 
Menestral, que l’Ajuntament reprengui aquest procediment; que 
tenen la pilota a la teulada per veure de quina manera es pot 
avançar en la constitució d’aquesta fundació patrimonial i de 
quina manera poden avançar en acabar el finançament 
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d’aquestes obres o acabar aquestes obres del Casino 
Menestral. 
 
----Ajuntament: Preguntas que formula el senyor Amelló Montiu 
sobre com està el tema de les vídeo actes y els expedients 
electrònics. Fa ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que 
diu que hace un tiempo instalaron las cámaras en la sala de 
pleno; que no sabe como está el tema de las vídeo actas y que 
también pregunta que si van a empezar a trabajar en los 
expedientes electrónicos para contar todos con firma 
electrónica porque supone que sería todo mucho más cómodo y 
más rápido. 
 Seguidament, intervé la secretària de la corporació que 
diu que falta una instal�lació per al tema de les càmeres. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que ja li donaran una resposta concreta quan des 
d'informàtica responguin de l'estat. 
 Seguidament, torna a intervenir la secretària de la 
corporació que diu que s'ha enviat un correu electrònic per 
intentar que a partir del 14 de novembre tot el procediment 
d'expedient sigui de manera electrònica. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-una hores i trenta minuts,  de la qual cosa en 
dono fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


