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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.15 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 1 de desembre de 2016 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 1 
de desembre 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 quaranta-cinc minuts, la Presidència 
declara oberta la sessió. 
 
----1. S'aproven sense rectificacions les actes de les 
sessions ordinàries dels dies 1 de setembre i 6 d'octubre de 
2016 que van ser repartides 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  4 
de novembre. Erato. Inauguració de la sala de ball. Diumenge 
8 de novembre. Sala Erato. Primera sessió de ball. Teatre 
Municipal El Jardí. Concert de la Jove Orquestra a benefici 
de l’Associació  de Malalts d’Alzheimer. Dimecres 9 de 
novembre. Barcelona. Visita a  Gaudí Experiènce, un espai 
d’interpretació sobre la figura i l’obra d’Antoni Gaudí. 
Parlament. Reunió amb el conseller de Salut. Dijous 10 de 
novembre. Auditori Caputxins. Roda de premsa per la 
presentació del documental sobre Alexandre Deulofeu. Girona. 
Inauguració de la nova oficina de la Fundació Princesa de 
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Girona. Biblioteca Fages de Climent. Inauguració lliçons de 
la  Càtedra de Patrimoni Literari, amb Isabel-Clara Simó. 
Divendres 11 de novembre. Teatre Municipal El Jardí. Roda de 
premsa per presentar  "converses al jardí" amb motiu del 
centenari del teatre. Casa Empordà. Inauguració de 
l’exposició "Tangències" de diversos autors. Museu del 
Joguet. Presentació de "Poesies" de Kavafis editat per 
Cal�lígraf, amb el conseller de Cultura. Casa d’Andalusia 
Actuació de l’escola de ball de Pilar Lucena. Dissabte 12 de 
novembre. Teatre municipal El Jardí.  Estrena del documental 
sobre Alexandre Deulofeu. Dilluns 14 de desembre. Alcaldia. 
Signatura de l’escriptura per la compra d’uns pisos al carrer 
Medes, carrer Albert Cotó i carrer Migdia. Dimarts 16 de 
novembre. Santander. Acte institucional lliurament del guardó  
de "Ciutat de la Infància" amb l’assistència de la regidora 
d’educació. Dijous 17 de novembre. Barcelona. Reunió amb 
ADIF. Barcelona. Reunió amb INCASÒL. Caputxins. Presentació 
del programa invulnerables amb Sor Lucía Caram. Divendres 18 
de novembre. Col�legi  Joaquim Cusí. Visita a les obres de 
les pistes. Sala de Plens Rebuda d’un grup d’alumnes de 
l’escola Carme Guasch que  visitaven l’Ajuntament. Museu de 
l’Empordà. Inauguració de l’exposició de Fotografia de Narcís 
Roget. Dissabte 19 de novembre. Olot. Inauguració de la Fira  
orígens. Plaça Sant Pere. Gravació del vídeo de promoció del 
concert de Nadal. La Salle. Presentació del llibre  
« Únicament Laura » de Xavier Perpinyà. Pavelló Municipal. 
Presentació dels equips de bàsquet de les Escolàpies. Casa 
d’Andalusia. Festival de tardor. Diumenge 20 de novembre. 
Pavelló municipal.  Presentació dels equips de l’ADEPAF. Sala 
de Plens. Festa de la Infància. Plaça Catalunya. Passejada 
per la Fira Galàctica. Dimarts 22 de novembre. Barcelona. 
Reunió amb Xavier Flores, director general 
d’Infraestructures. Dimecres 23 de novembre. Mas Marroch. 
Presentació de la Guia Michelin 2017. Dijous 24 de novembre. 
Sala de Plens. Rebuda d’un grup d’alumnes de l’escola Carme 
Guasch que  visitaven l’Ajuntament. Roses. Hora de 
l’alcaldessa a TV Empordà. Casal de la Gent Gran. Concert/ 
ball reviu als anys 60. Divendres 25 de novembre. Visita a 
l’Institut de l’Olivar Gran. Plaça de l’Ajuntament. Dia 
Internacional per l’eliminació de la violència de gènere. 
Mollerussa. Presentació del programa de Figueres, com a 
Capital de la Sardana 2017. Dissabte 26 de novembre. Plaça 
Catalunya. Jornada solidària de l’associació El Dofí. 
Institut  Ramon Muntaner. Donació de Sang. Rambla. Encesa de 



 

 3 

les llums de Nadal. Molí de l’Anguila, trobada amb 
l’Associació Hondurenya. Diumenge 27 de novembre. Participo a 
la I cursa de la Dona organitzada pel Club atletisme i el 
grup Iris amb la col�laboració de l’ajuntament. Hotel Trave. 
Dinar i cloenda de la setmana cultural del Casal de la Gent 
Gran. Teatre Municipal El Jardí. Concert participatiu 
caixabank. Dimarts 29 de novembre. Ajuntament de Girona. 
Signatura del protocol "Ciutat educadores". Casa de la 
Cultura. Acte d’homenatge a Dolors Condom organitzat per la 
càtedra de patrimoni literari  Maria Àngels Anglada- Carles 
Fages de Climent. Dimecres 30 de novembre. Plaça de 
l’Ajuntament. Lectura del manifest de les ciutats educadores. 
Fundació Clerch i Nicolau. Visita als alumnes del cursos de 
Català. Dijous 1 de desembre. Teatre Municipal El jardí. 
Presentació del concert contra la pobresa infantil a càrrec 
de la Orquestra "Unesco Barcelona", a benefici de Càrites Alt 
Empordà." 
 
----3. Serveis municipals: Es ratifica el  decret de 
l'Alcaldia Presidència de 15 de setembre de 2016 pel qual es 
va adjudicar a l'empresa Imartec Energia SL el contracte mixt 
d'instal�lació, manteniment i subministrament d'energia per a 
la caldera de biomassa de l'escola Joaquim Cusí. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent: 

"Per Decret de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, 
que va ser ratificat pel Ple Municipal de 6 d’agost de 2015, 
es va acceptar una subvenció de la Diputació de  Girona per a 
la instal�lació d’una caldera de biomassa a l’Escola Joaquim 
Cusí, es va adoptar el compromís de despesa i es va 
encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la 
contractació agregada. En execució d’aquest encàrrec la 
Diputació va convocar la licitació  per a l’adjudicació del 
contracte mixt d’instal�lació, manteniment i subministrament 
d’energia per a la caldera de biomassa per a l’escola Joaquim 
Cusí;  a l’acta de la Mesa de contractació de 18 d’agost 
consten les ofertes rebudes i la puntuació, en dita acta 
consta que es va atorgar al licitador millor classificat 
termini per a justificar la seva oferta atès que hi havia 
baixa desproporcionada, justificació que es va presentar i es 
va considerar suficient; en dita sessió es va aprovar la 
classificació de les proposicions, essent el primer 
classificat l’empresa Imartec Energia S.L., per haver 
presentat la proposició més avantatjosa d’acord amb els 
criteris d’adjudicació del Plec; dit licitador ha presentat 
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la documentació requerida d’acord amb les clàusules 17 i 22 
del Plec i ha constituït la fiança definitiva. Vist l’article 
151 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre l'alcaldessa presidenta resol: 1er.- Adjudicar a 
l’empresa Imartec Energia SL el contracte mixt 
d’instal�lació, manteniment i subministrament d’energia per a 
la caldera de biomassa del municipi de Figueres a través 
d’una empresa o microempresa de serveis energètics, per a 
l’escola Joaquim Cusí, amb els següents preus i prestacions, 
d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives, 
Prescripcions Tècniques i oferta: - Prestació P1. Gestió 
energètica: 0,02500 €/KWh, que fa un preu anual IVA exclòs de 
5.416,13 €, i un preu anual inclòs IVA de 6.553,52 €. Termini 
del contracte: 5 anys. - Prestació P2. Manteniment preventiu: 
gratuït, sense cost per a l’Ajuntament. - Prestació P3. 
Manteniment correctiu i garantia total: gratuït, sense cost 
per a l’Ajuntament. - Prestació P4.- Subministrament i 
instal�lació de la caldera, d’acord amb el projecte aprovat, 
mitjançant un sol pagament: 112.800 € exclòs IVA, més 23.688 
€ en concepte d’IVA, el que fa un total de 136.488 €, inclòs 
IVA. - Prestació P5. Inversions en millores: execució de 
totes les millores previstes al Plec, atès que les ha ofert 
totes, sense cost per a l’Ajuntament. - El preu total del 
contracte pels 5 anys de durada, incloses totes les 
prestacions és de 169.255,48 €, inclòs IVA, amb la següent 
despesa plurianual: -  2016: 138.126,36 € inclòs IVA, dels 
quals 136.488 € corresponen a la prestació 5 (subministrament 
i instal�lació) i 1.638,36 € a la prestació 1 (gestió 
energètica). -  2017: 6.553,52 € (prestació 1) -  2018: 
6.553,52 € (prestació 1) -  2019: 6.553,52 € (prestació 1) -  
2020: 6.553,52 € (prestació 1) -  2021: 4.915,08 € (prestació 
1). 2on.- Designar el sr. Xavier Turró i Ventura com a 
responsable del contracte. 3er.- Requerir l’adjudicatari a fi 
que formalitzi el contracte en el termini màxim de vuit (8) 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de 
notificació d’aquest acord. En el moment de signatura del 
contracte el contractista haurà de presentar 3 exemplars del 
Pla de Seguretat i Salut en el treball. 4rt.- Remetre als 
licitadors còpia de l’acta de la mesa de data de 18 d’agost 
de 2016, que constitueix la motivació de l’adjudicació 
atenent a les ofertes i criteris d’adjudicació. 5è.- Sotmetre 
aquest Decret a ratificació del Ple Municipal." 
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Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu 
que ja tenen les dades al decret; que vol recordar que la 
partida més gran correspon al 2016 perquè inclou el 
subministrament i també la instal�lació i que això puja a 
136.488 euros; que la subvenció que tots coneixen i que ha 
esmentat l’alcaldessa era de 47.000 euros, però que, 
finalment, per la no concurrència d'altres institucions que 
s'hi havien presentat va augmentar la dotació a 67.332,71 
euros; que això vol dir que la despesa total del primer any, 
2016, es rebaixa de 136.488 euros a 69.158 euros; que és el 
resultat de restar-hi els 67.332,71 euros de subvenció; que 
també vol afegir que en virtut de la licitació en aquesta 
escola es canviaran tots els radiadors per uns de nous, més 
eficients, i que se n’hi afegirà a indrets de l’escola on no 
n’hi havia, com als passadissos i especialment al menjador, 
que era un lloc molt fred. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el 
decret abans transcrit. 

 
----4. Informàtica: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l'Alcaldia Presidència de 4 de 
novembre de 2016 pel qual es va manifestar la conformitat a 
que el Consorci Localret aprovi una pròrroga per dos anys del 
contracte de Serveis de telecomunicacions. El senyor Masquef 
Creus en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent: 

"Atès que l’Ajuntament està adherit a l’acord marc per a 
l’homologació de serveis de Telecomunicacions adjudicat pel 
Consorci Localret.  Atès que l’esmentat Consorci ha comunicat 
mitjançant ofici rebut el dia 5 d’octubre d’enguany la 
proposta de prorrogar el contracte dos anys més.  Atès 
l’informe favorable emès pel coordinador de serveis de 
manteniments generals de l’Ajuntament de data 28 d’octubre 
d’enguany.  Vist que si bé l’òrgan competent per a 
acceptar aquesta pròrroga és el Ple, atès que el Consorci ha 
requerit que es comuniqui l’acord municipal abans de l’11 de 
novembre d’enguany, cal que es prengui l’acord mitjançant 
Decret, tot i condicionant-lo a la seva posterior ratificació 
ple Ple. Per tot l’anterior, l'alcaldessa presidenta resol: 
1er.- Manifestar la conformitat de l’Ajuntament de Figueres a 
que el Consorci Localret aprovi una pròrroga per dos anys al 
període inicial, amb les mateixes condicions econòmiques que 
han regit fins ara el contracte derivat anomenat <Serveis de 
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telecomunicacions (veu, mòbil i dades) dels municipis, 
consells comarcals i ens locals adherits al procés de compra 
agregada de les comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Alt 
Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i la Selva> i, més 
concretament, en els lots següents: Lot 1. Serveis de 
Comunicacions de veu fixa. Lot 2. Serveis de Comunicacions 
mòbils de veu i dades. 2on.- Assumir el compromís de garantir 
la consignació pressupostària suficient per tal de poder 
aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la 
prestació d’aquest servei durant els dos anys de vigència 
d’aquesta pròrroga, sense perjudici de l’import o cost que 
inicialment s’hagi assignat per aquesta i, per tant, 
alliberant al Consorci Localret de qualsevol responsabilitat.  
3er.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple per al seu 
coneixement i ratificació, en ser l’òrgan competent. " 
 
----5. Aportacions i subvencions: El Ple de l'Ajuntament es 
dóna per assabentat del de l'Alcaldia Presidència de 14 de 
novembre de 2016 pel qual es va aprovar prendre part en la 
sol�licitud, davant del Servei d'Ocupació de Catalunya, per 
concórrer a la convocatòria d'ajuts per a la realització del 
Programa 30 plus. El senyor Toro Coll en fa lectura i el Ple 
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per 
assabentat del decret següent: 

"L'eix 1 del Pla de govern de la Generalitat de 
Catalunya 2013-2016, Recuperació econòmica i creació 
d'ocupació, té com a primer objectiu aturar la tendència dels 
darrers anys del mercat laboral, frenant la destrucció de 
llocs de treball i avançar en la creació d'ocupació. El 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya publica (DOG núm. 7234 - 26 
d'octubre de 2016) l'ORDRE TSF/248/2016 de 24 d'octubre per 
el qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa Plus 30 per a 
la inserció de persones desocupades de 30 i més anys. L'índex 
d'atur de Figueres continua essent elevat: 17,39%, això 
representa 3.782 persones, segons dades de l'informe 
Socioeconòmic de la ciutat a l'octubre de 2016 de Xifra de la 
Diputació de Girona . Si fem una comparativa de les dades 
d'atur del mes de març dels anys 2008 i 2016 podem veure que 
el percentatge d'atur de la ciutat continua essent elevat 
(15,58 % el 2016 i 7.85% el 2008) i si ens fixem en els 
sectors de la construcció i dels sense ocupació anterior 
també podem confirmar que el nombre d'aturats a 2016 
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multiplica per dos als de 2008 (1.829 aturats a 2016 enfront 
a 978 aturats a 2008). Aquestes dades senyalen la importància 
cabdal de participar en accions encaminades a millorar les 
possibilitats d'inserció dels/de les demandants de feina 
desocupats/des. Un dels col�lectius que s'ha vist afectat per 
la destrucció de llocs de treball fruit de la crisi d'aquests 
darrers anys, ha estat el de les persones de 30 o més anys, 
les quals, en un percentatge força elevat, encara es troben 
en situació d'atur. Així mateix, es detecta una manca de 
polítiques d'ocupació específiques destinades a les persones 
desocupades de 30 anys i més sense una problemàtica 
específica de risc d'exclusió. Els destinataris del Programa 
seran persones en situació d'atur de 30 anys i més, 
preferentment d'entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu. 
Des de l'Àrea de Promoció Econòmica i tenint en compte el Pla 
Estratègic Comarcal (Línia estratègica 6. Qualificació i 
inserció: actuacions integrals adaptades) i després de 
contactar amb representants d'associacions empresarials i 
algunes empreses del territori (àmbit metal�lúrgia) s'ha 
valorat l'interès per a sol�licitar la participació en el 
Programa 30 Plus. Aquest projecte, d'una banda donaria 
acollida a 20 persones desocupades d'entre 30 i 45 anys i 
baix nivell formatiu, les quals seguirien un procés 
d'orientació, i una formació professionalitzadora amb una 
durada mínima de 60 hores. I d'altra banda es proporcionarien 
ajuts a la contractació per a les empreses que realitzin 
contractacions d'aquests participants (mínima de 6 mesos i 
màxima de 9 mesos amb possibilitat de jornada parcial o 
completa). L'import màxim a percebre és el 100% de l'import 
sol�licitat sempre que aquest import no superi la base 
subvencionable i d'acord amb els criteris de valoració 
especificats a les bases de la convocatòria, i que pel nostre 
Ajuntament seria d'un màxim de 88.000€ (vuitanta-vuit mil 
euros). L'execució d'aquest Projecte restaria subjecta a la 
resolució favorable de la sol�licitud de subvenció per part 
del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya. Atès que sol�licitem una subvenció de 88.000 € 
(vuitanta-vuit mil euros) per a accions de prospecció, 
orientació i formació que desglossada és: 
Prospecció 28.000€ 

Orientació 36.000€ 

Formació 24.000€ 

TOTAL 88.000€ 
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Vist que l'Ajuntament haurà d'aportar una quantitat màxima 
per la seva implementació donat que es consideren despeses 
els costos salarials derivats dels dos contractes laborals 
per a la prospecció i orientació de les persones participants 
del projecte (salari brut, costos de Seguretat Social de 
l'empresa, etc). El cost màxim de contractació per part de 
l'ajuntament d'un/a prospector/a seria de 655.85€ i d'un/a 
orientador/a seria de 21.311,70€. Així, el cost total màxim a 
aportar seria de 21.967,55€ (vint-i-un mil nou-cents 
seixanta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims). El programa 
per a ser subvencionable, s'ha d'implementar entre el 30 de 
desembre de 2016 i màxim el 30 de juny de 2018 amb una 
duració total de 18 mesos. Vistes les dades d'atur a 
Figueres, que en el passat mes d'octubre representaven un 
total de 3.782 persones (17,39% de la població), de les quals 
1.428 d'elles es troben en la franja d'entre 30 i 44 anys (un 
38%) col�lectiu diana del Programa, considerem d’interès 
realitzar projectes que reverteixin d'una manera clara no tan 
sols en aquest col�lectiu sinó en el bé general i social que 
comporta per a la ciutat. Vist l’informe de la Tècnica de 
Formació i Inserció laboral, adjunt a l’expedient, informant 
favorablement. Vist l’informe del Tècnic d’Administració 
General, sempre tenint en compte les advertències fetes en el 
seu informe adjunt a l’expedient. Vist que el termini per 
presentar la sol�licitud al Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya finalitza el 15 de novembre de 2016, cal aprovar la 
presentació de sol�licitud per la via d’urgència.  Per tot 
això, l'alcaldessa presidenta resol: PROPOSTA: 1r.- Aprovar 
prendre part en la sol�licitud, davant el Servei d’Ocupació 
de Catalunya, per concórrer a la convocatòria de la concessió 
d’ajuts per a la realització del Programa 30 plus per a la 
inserció de persones desocupades de 30 i més anys 
convocatòria 2016, en la que es preveu atendre a 20 persones 
desocupades preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell 
formatiu, i sol�licitar una subvenció de 88.000€ (vuitanta-
vuit mil euros) per a accions de prospecció, orientació i 
formació. 2n.- Aprovar el document adjunt: Sol�licitud de 
subvenció Programa 30 plus. 3r.- Aprovar una aportació màxima 
per part de l’Ajuntament de 21.967,55€ (vint-i-un mil nou-
cents seixanta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims) per 
cobrir costos salarials derivats dels dos contractes laborals 
per a la prospecció i orientació de les persones participants 
del projecte, 655,85€ es destinarien al prospector/a i 
21.311,70€ a l’orientador/a. El programa per a ser 
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subvencionable s’ha d’implementar entre el 30 de desembre de 
2016 i màxim el 30 de juny de 2018 amb una duració total de 
18 mesos. 4t.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple 
Municipal en la propera sessió que es celebri. " 
 
----6. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de 
l'Alcaldia Presidència de 24 de novembre de 2016 pel qual es 
aprovar prendre part en la sol�licitud, davant del Servei 
d'Ocupació de Catalunya, per concórrer a la convocatòria de 
la concessió d'ajuts per a la realització del Programa 
Treball i Formació. El senyor Toro Coll en fa lectura i el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el 
decret següent: 

"Amb data 9 de novembre de 2016 el diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) publicà l'Ordre TSF/296/2016 
de bases reguladores i de convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d'atur d'acord amb 
les línies següents:  Línia A: accions d'experiència laboral 
i accions de formació, adreçades a persones en situació 
d'atur no preceptores de prestació i/o subsidi per 
desocupació, preferentment més grans de 45 anys (PANP). Línia 
B: accions d'experiència laboral i accions de formació 
adreçades a persones en situació d'atur beneficiàries de la 
Renda Mínima d'Inserció (PRMI). Línia C: accions de 
coordinació i suport tècnic. Segons la Resolució 
TSF/2496/2016 de 3 de novembre publicada al diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC) en data 10 de novembre de 
2016, a l'Ajuntament de Figueres, d'acord amb el barem 
determinat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i 
especificat a l'annex 2,  se li preassignen 19 contractacions 
per la línia A de les quals 17 són de 6 mesos i 2 de 12 
mesos.  I 17 contractacions per la línia B de les quals 16 
són de 6 mesos i 1 és de 12 mesos. A la base 5 el programa 
contempla tres tipus d'accions subvencionables i a la base 6 
n'especifica la quantia: La contractació de persones en 
situació d'atur no preceptores de prestació i/o subsidi per 
desocupació, preferentment més grans de 45 anys (línia A) i 
de persones beneficiàries de la RMI (línia B), a jornada 
completa i durant un mínim de 6 mesos i un màxim de 12, per a 
l'execució de projectes d'interès general i social. Es 
subvenciona un salari de 1.000€ mensuals bruts més l'import 
corresponent a dues pagues extres més el cost associat de 
seguretat social.  Una acció formativa prioritàriament 
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professionalitzadora i relacionada amb el lloc de treball 
d'un mínim de 80h i un màxim de 200h. A la base 6 en el punt 
6.3 determina que l'import màxim de la subvenció serà el 
resultat d'aplicar l'import hora/alumne establert per a la 
formació professionalitzadora d'acord amb els imports màxims 
dels mòduls formatius escollits segons la resolució EMO/2014, 
de 2 de juny. En el cas de les persones contractades que no 
tinguin un nivell formatiu adequat per participar en accions 
formatives professionalitzadores hauran de realitzar accions 
formatives de caràcter transversal d'un mínim de 20h i un 
màxim de 30h per a cada participant. A la base 6 en el punt 
6.3 s'estableix la quantia de subvenció en aquest apartat en 
un màxim de 3€/hora per cada treballador/a. La formació s'ha 
d'impartir dins la jornada laboral i és obligatòria. a) La 
contractació de personal tècnic que realitzarà tasques de 
coordinació i suport tècnic en la gestió del programa Treball 
i Formació. Aquesta figura es preveu només per a les entitats 
que tenen assignat un nombre de contractes superiors a 20. La 
subvenció cobreix els costos salarials i de seguretat social 
per 7 mesos a jornada completa. Atès que amb les propostes 
generades pels diferents departaments municipals susceptibles 
d’acollir-se a la convocatòria, s’han concretat 11 projectes 
en total. Els quadres següents presenten de manera resumida 
el que aquests projectes representen quant a contractació de 
personal:  
Línia A 
Neteja, manteniment i recuperació d’espais degradats, verds i 
naturals de Figueres 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 

Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 

Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
     TOTAL  37.716,00€ 

Apoderament energètic 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 

Oficial 2a 
lampista 

8 d 1.166,67€  440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Oficial 2a 
lampista 

8 d 1.166,67€  440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Oficial 2a 
lampista 

8 d 1.166,67€  440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Auxiliar 
administra

5 a 1.166,67€  374,49€ 1.541,16€ 9.246,96€ 



 

 11 

tiu 
Auxiliar 
administra
tiu  (12 

m) 

5 a 1.166,67€  374,49€ 1.541,16€ 18.493,92€ 

     TOTAL  56.678,76€ 

Millora de la seguretat de l’ús de l’espai públic 

 
Perfil 

 
Grup de 

cotització 

 
Codi 
CNAE 

 
Salari brut 

(paga 
prorrateig) 

 
Quota 

Seguretat 
Social 

 
Total mes 

 
Total 
període 

Oficial 
2a 

lampista 
8 d 1.166,67€ 440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Oficial 
2a 

fuster 
8 d 1.166,67€ 440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

     TOTAL 19.291,92€ 

Conscienciació ambiental de la ciutadania 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental 

 
6 

 
84 

 
1.166,67€ 

 
382,08€ 

 
1.548,75€ 

 
9.292,50€ 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental 

 
6 

 
84 

 
1.166,67€ 

 
382,08€ 

 
1.548,75€ 

 
9.292,50€ 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental 

 
6 

 
84 

 
1.166,67€ 

 
382,08€ 

 
1.548,75€ 

 
9.292,50€ 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental 

6 84 
 

1.166,67€ 
 

382,08€ 
 

1.548,75€ 
 

9.292,50€ 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental 

6 84 
 

1.166,67€ 
 

382,08€ 
 

1.548,75€ 
 

9.292,50€ 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental 

6 84 
 

1.166,67€ 
 

382,08€ 
 

1.548,75€ 
 

9.292,50€ 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental 

 
6 

 
84 

 
1.166,67€ 

 
382,08€ 

 
1.548,75€ 

 
9.292,50€ 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental   

(coordinador) 

 
6 

 
84 

 
1.400,00€ 

 
485,80€ 

 
1.885,80€ 

 
12.514,80€ 

     TOTAL  77.562,30€ 

Creació i manteniment de bases de dades per a l’Àrea de 
Planejament 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 
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Auxiliar 
administratiu 

5 a 1.166,67€ 374,49€ 1.541,16€ 9.246,96€ 

Racionalització dels expedients de llicències d’activitats 
comercials i actualització de les bases de dades 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 

Auxiliar 
administratiu 

5 a 1.166,67 € 374,49€ 1.541,16€ 9.246,96€ 

Millora de les competències digitals dels usuaris i del 
servei de la Biblioteca 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 

Tècnic 
auxiliar 

5 a 1.166,67 € 374,49€ 1.541,16€ 9.246,96€ 

Dinamitzador 5 a 1.166,67 € 374,49€ 1.541,16€ 18.493,92€ 
     TOTAL 27.740,88€ 

  

TOTAL LÍNIA A        237.483,78€ 

Línia B 
Neteja, manteniment i recuperació d’espais degradats, verds i 
naturals de Figueres 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 

Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 

Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 

     TOTAL 18.858,00€ 

Neteja, desinfecció i condicionament de locals i espais 
municipals 

 
Perfil 

 
Grup de 

cotització 

 
Codi 
CNAE 

 
Salari brut 

(paga 
prorrateig) 

 
Quota 

Seguretat 
Social 

 
Total mes 

 
Total 
període 

Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
     TOTAL  37.716,00€ 
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Condicionament d’espais públics i bones pràctiques a la zona 
nord-oest de Figueres 

 
Perfil 

 
Grup de 

cotització 

 
Codi 
CNAE 

 
Salari brut 

(paga 
prorrateig) 

 
Quota 

Seguretat 
Social 

 
Total mes 

 
Total 
període 

Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó   

(coordinador) 
10 g 1.400,00€ 485,80€ 1.885,80€ 12.514,80€ 

     TOTAL  40.801,80€ 

Millora de la seguretat de l’ús de l’espai públic 

 
Perfil 

 
Grup de 

cotització 

 
Codi 
CNAE 

 
Salari brut 

(paga 
prorrateig) 

 
Quota 

Seguretat 
Social 

 
Total mes 

 
Total 
període 

Oficial 
2a pintor 

8 d 1.166,67€ 440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Oficial 
2a pintor 

8 d 1.166,67€ 440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Oficial 
2a paleta 

8 d 1.166,67€ 440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Oficial 
2a paleta 

8 d 1.166,67€ 440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Oficial 
2a paleta 

8 d 1.166,67€ 440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

     TOTAL 48.229,80€ 

Racionalització dels expedients de llicències d’obres i 
actualització de les bases de dades 

 
Perfil 

 
Grup de 

cotització 

 
Codi 
CNAE 

 
Salari brut 

(paga 
prorrateig) 

 
Quota 

Seguretat 
Social 

 
Total mes 

 
Total 
període 

Auxiliar 
administratiu 

5 a 1.166,67€ 374,49€ 1.541,16€ 9.246,96€ 

 

Creació de geoinformació d’interès públic per a la prestació 
de serveis 

 
Perfil 

 
Grup de 

cotització 

 
Codi 
CNAE 

 
Salari brut 

(paga 
prorrateig) 

 
Quota 

Seguretat 
Social 

 
Total mes 

 
Total 
període 

Tècnic en 
cartografia 
(12 mesos) 

5 a 1.166,67€ 374,49€ 1.541,16€ 18.493,92€ 

  

TOTAL LÍNIA B        173.346,48€ 

Línia C 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 



 14 

Tècnic 
A2 

A2 A 2.427,27 € 374,49€ 2.801.76€ 19.612,32€ 

  
 

TOTAL LÍNIA C subvencionable      16.633,33€ 

El total de despesa pel qual es sol�licita subvenció és:  
a) Contractació de persones aturades línia A                         237.483,78€ 
b) Contractació persones aturades línia B                            173.346,48€ 
c) Contractació personal tècnic de coordinació i suport línia C       16.633,33€ 
d) Formació professionalitzadora obligatòria                          14.194,56 € 
d) Formació transversal                                                  600,00 € 
                                           TOTAL SOL�LICITAT:        442.258,15€ 
No quedarien incloses dins de la subvenció les despeses següents: 
- La part  no subvencionable del salari de dos coordinadors:           6.444,60€ 
- La part no subvencionable del salari de persona Línia C:             2.978,99€ 
- La part no subvencionable formació competències transversals:          325,00€ 
- Les despeses d’equipament de personal, eines i material dels  
projectes:                                                            40.733,15€                                                                                              
Les despeses d'indemnització de fi de contracte a raó de 12 dies de salari per 
any treballat:                                                         7.309,74€ 

Aquestes despeses caldrà preveure-les en el pressupost de 
2017, any en què finalitzen els projectes. Vist que l’inici 
del programa, un cop aprovada la subvenció, hauria de ser com 
a màxim el 31 de desembre de 2016. Es considera iniciada una 
línia de subvenció (A o B) quan ha iniciat, com a mínim, un 
contracte de treball de les accions d'experiència laboral. Es 
preveu que la resta de contractes de treball de cada línia de 
subvenció s'iniciïn com a màxim el 31 de gener de 2017. El 
programa ha de finalitzar com a màxim el 30 de juliol de 2017 
pel que fa als contractes de 6 mesos i el  30 de gener de 
2018 pel que fa als contractes de 12 mesos. Vist l’informe 
del Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica, adjunt a 
l’expedient, informant favorablement. Vist l’informe del 
Tècnic d’Administració General, sempre tenint en compte les 
advertències fetes en el seu informe adjunt a l’expedient. 
Vist que el termini per presentar la sol�licitud al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya finalitza el 24 de novembre de 
2016, cal aprovar la presentació de sol�licitud per la via 
d’urgència.  Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 
1r.- Aprovar prendre part en la sol�licitud, davant el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, per concórrer a la convocatòria de 
la concessió d’ajuts per a la realització del Programa 
Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur 
convocatòria 2016, d’acord amb les línies següents: Línia A: 
accions d'experiència laboral i accions de formació, 
adreçades a persones en situació d'atur no preceptores de 
prestació i/o subsidi per desocupació, preferentment més 
grans de 45 anys (PANP). Línia B: accions d'experiència 
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laboral i accions de formació adreçades a persones en 
situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció 
(PRMI). Línia C: accions de coordinació i suport tècnic. 2n.- 
Sol�licitar una subvenció de 442.258,15€ (quatre-cents 
quaranta-dos mil dos-cents cinquanta-vuit euros amb quinze 
cèntims) al Servei d’Ocupació de Catalunya per concórrer a la 
convocatòria de la concessió d’ajuts per a la realització del 
Programa Treball i Formació 2016. 3r.- Les despeses següents, 
que suposen la quantitat de 57.791,48€ (cinquanta-set mil 
set-cents noranta un euros amb quaranta-vuit cèntims), no 
quedarien incloses dins de la subvenció i s’hauran de 
preveure en el pressupost de 2017, any en què finalitza el 
Programa:  
- La part  no subvencionable del salari de dos coordinadors:          6.444,60€ 
- La part no subvencionable del salari de persona Línia C:            2.978,99€ 
- La part no subvencionable formació competències transversals:         325,00€ 
- Les despeses d’equipament de personal, eines i material dels  
projectes:                                                            40.733,15€                                                                                              
- Les despeses d'indemnització de fi de contracte a raó de 12 dies de salari per 
any treballat:                                                         7.309,74€ 

4t.- Aprovar la realització dels següents projectes:  
Línia A 
Neteja, manteniment i recuperació d’espais degradats, verds i 
naturals de Figueres 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 

Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 

Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
     TOTAL  37.716,00€ 

Apoderament energètic 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 

Oficial 2a 
lampista 

8 d 1.166,67€  440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Oficial 2a 
lampista 

8 d 1.166,67€  440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Oficial 2a 
lampista 

8 d 1.166,67€  440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Auxiliar 
administrat

iu 
5 a 1.166,67€  374,49€ 1.541,16€ 9.246,96€ 

Auxiliar 
administrat
iu  (12 m) 

5 a 1.166,67€  374,49€ 1.541,16€ 18.493,92€ 

     TOTAL  56.678,76€ 

Millora de la seguretat de l’ús de l’espai públic 
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Perfil Grup de 
cotització 

Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes Total 
període 

Oficial 
2a 

lampista 
8 d 1.166,67€ 440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Oficial 
2a fuster 

8 d 1.166,67€ 440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

     TOTAL 19.291,92€ 

Conscienciació ambiental de la ciutadania 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental 

 
6 

 
84 

 
1.166,67€ 

 
382,08€ 

 
1.548,75€ 

 
9.292,50€ 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental 

 
6 

 
84 

 
1.166,67€ 

 
382,08€ 

 
1.548,75€ 

 
9.292,50€ 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental 

 
6 

 
84 

 
1.166,67€ 

 
382,08€ 

 
1.548,75€ 

 
9.292,50€ 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental 

6 84 
 

1.166,67€ 
 

382,08€ 
 

1.548,75€ 
 

9.292,50€ 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental 

6 84 
 

1.166,67€ 
 

382,08€ 
 

1.548,75€ 
 

9.292,50€ 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental 

6 84 
 

1.166,67€ 
 

382,08€ 
 

1.548,75€ 
 

9.292,50€ 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental 

 
6 

 
84 

 
1.166,67€ 

 
382,08€ 

 
1.548,75€ 

 
9.292,50€ 

Informador/a 
cívic/a i 
ambiental   

(coordinador) 

 
6 

 
84 

 
1.400,00€ 

 
485,80€ 

 
1.885,80€ 

 
12.514,80€ 

     TOTAL  77.562,30€ 

Creació i manteniment de bases de dades per a l’Àrea de 
Planejament 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 

Auxiliar 
administratiu 

5 a 1.166,67€ 374,49€ 1.541,16€ 9.246,96€ 

Racionalització dels expedients de llicències d’activitats 
comercials i actualització de les bases de dades 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 
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Auxiliar 
administratiu 

5 a 1.166,67 € 374,49€ 1.541,16€ 9.246,96€ 

Millora de les competències digitals dels usuaris i del 
servei de la Biblioteca 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 

Tècnic 
auxiliar 

5 a 1.166,67 € 374,49€ 1.541,16€ 9.246,96€ 

Dinamitzador 5 a 1.166,67 € 374,49€ 1.541,16€ 18.493,92€ 
     TOTAL 27.740,88€ 

TOTAL LÍNIA A        237.483,78€ 

Línia B 
Neteja, manteniment i recuperació d’espais degradats, verds i 
naturals de Figueres 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 

Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 

Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 

     TOTAL 18.858,00€ 

Neteja, desinfecció i condicionament de locals i espais 
municipals 

 
Perfil 

 
Grup de 

cotització 

 
Codi 
CNAE 

 
Salari brut 

(paga 
prorrateig) 

 
Quota 

Seguretat 
Social 

 
Total mes 

 
Total 
període 

Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
     TOTAL  37.716,00€ 

Condicionament d’espais públics i bones pràctiques a la zona 
nord-oest de Figueres 

 
Perfil 

 
Grup de 

cotització 

 
Codi 
CNAE 

 
Salari brut 

(paga 
prorrateig) 

 
Quota 

Seguretat 
Social 

 
Total mes 

 
Total 
període 

Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó 10 g 1.166,67€ 404,83€ 1.571,50€ 9.429,00€ 
Peó   

(coordinador) 
10 g 1.400,00€ 485,80€ 1.885,80€ 12.514,80€ 

     TOTAL  40.801,80€ 
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Millora de la seguretat de l’ús de l’espai públic 

 
Perfil 

 
Grup de 

cotització 

 
Codi 
CNAE 

 
Salari brut 

(paga 
prorrateig) 

 
Quota 

Seguretat 
Social 

 
Total mes 

 
Total 
període 

Oficial 2a 
pintor 

8 d 1.166,67€ 440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Oficial 2a 
pintor 

8 d 1.166,67€ 440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Oficial 2a 
paleta 

8 d 1.166,67€ 440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Oficial 2a 
paleta 

8 d 1.166,67€ 440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

Oficial 2a 
paleta 

8 d 1.166,67€ 440,99€ 1.607,66€ 9.645,96€ 

     TOTAL 48.229,80€ 
 

Racionalització dels expedients de llicències d’obres i 
actualització de les bases de dades 

 
Perfil 

 
Grup de 

cotització 

 
Codi 
CNAE 

 
Salari brut 

(paga 
prorrateig) 

 
Quota 

Seguretat 
Social 

 
Total mes 

 
Total 
període 

Auxiliar 
administratiu 

5 a 1.166,67€ 374,49€ 1.541,16€ 9.246,96€ 

 

Creació de geoinformació d’interès públic per a la prestació 
de serveis 

 
Perfil 

 
Grup de 

cotització 

 
Codi 
CNAE 

 
Salari brut 

(paga 
prorrateig) 

 
Quota 

Seguretat 
Social 

 
Total mes 

 
Total 
període 

Tècnic en 
cartografia 
(12 mesos) 

5 a 1.166,67€ 374,49€ 1.541,16€ 18.493,92€ 

TOTAL LÍNIA B        173.346,48€ 

Línia C 

Perfil 
Grup de 

cotització 
Codi 
CNAE 

Salari brut 
(paga 

prorrateig) 

Quota 
Seguretat 
Social 

Total mes 
Total 
període 

Tècnic A2 A2 A 2.427,27 € 374,49€ 2.801.76€ 19.612,32€ 

 

TOTAL LÍNIA C subvencionable      16.633,33€ 

5è.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple Municipal en 
la propera sessió que se celebri."  
 
----7. Ajuntament: Es canvia la data de la sessió ordinària 
del Ple del mes de gener de 2017. La Presidència procedeix a 
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la lectura de la proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

"El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 2 de juliol 
de 2015, va disposar fixar en una mensual el nombre de 
sessions plenàries ordinàries i va acordar que es faria, en 
primera convocatòria, el primer dijous de cada mes a les 
dinou hores i que si algun dels dijous citats fos inhàbil es 
realitzaria en primera convocatòria el primer dia hàbil 
següent a les dinou hores i, en segona convocatòria, a la 
mateixa hora del tercer dia hàbil posterior a aquell en el 
qual hagués estat prevista en primera convocatòria. La sessió 
ordinària corresponent al mes de gener de 2017 s'hauria de 
fer, en primera convocatòria, el dia 5. Per la concurrència 
de dies festius en aquesta època es considera adient canviar 
la data de la sessió ordinària esmentada de tal forma que es 
realitzi el dia 12 de gener per tal de facilitar 
l’assistència dels membres de l’Ajuntament. Per tot això, es 
considera adient canviar el dia de la sessió ordinària 
esmentada de tal forma que es realitzi el dia 12 de gener. 
Així es respecta substancialment la periodicitat mensual 
fixada per l’acord plenari anteriorment esmentat per fer els 
Plens ordinaris i es produeix únicament una variació formal 
quant al dia concret del Ple del mes gener. Per tot això, 
l’alcaldessa presidenta proposa que s’adoptin els acords 
següents: 1r. Canviar la data de la sessió ordinària del Ple 
de l'Ajuntament corresponent al mes de gener de 2017. 2n. 
Fixar com a dia i hora, en primera convocatòria, de la sessió 
ordinària corresponent al mes de gener la del dia 12 de gener 
de 2017, a les dinou hores. 3r. Si la sessió s’hagués de fer 
en segona convocatòria fixar com a dia i hora per a la seva 
realització el dimarts dia 17 de gener de 2017, a les dinou 
hores. 4rt. Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi 
els actes i les gestions que calguin per a l’execució dels 
acords anteriors." 
 
----8. Ajuntament: Es determina que una regidora desenvolupi 
el seu càrrec en règim de dedicació parcial. La Presidència 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"ANTECEDENTS DE FET: Vist que el ple de l’Ajuntament de 
Figueres en sessió de data 16 de juliol de 2015 va acordar 
que tres Regidors delegats de serveis desenvoluparien el seu 
càrrec en règim de dedicació parcial de vint-i-cinc hores 
setmanals, establint com a retribució la de catorze pagues 
anuals per l’import de 1.933,20 euros. Vist que per Decret 
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d’Alcaldia de data 17 de juliol de 2015 (assabentat el Ple en 
sessió de data 8 d’agost de 2015) es va determinar que la 
senyora Maria del Mar Casas Honrado, desenvoluparia el seu 
càrrec en règim de dedicació parcial de 25 hores setmanals 
per la qual cosa meritaria 14 pagues anuals per import 
cadascuna de 1.933,20 Euros. Vist que amb data 7 d’abril de 
2016 la senyora Maria del Mar Casas Honrado, va presentar el 
seu cessament com a Regidora de l’Ajuntament de Figueres, i 
va ser substituïda per la senyora Núria Galimany Granés, 
actual Regidora de delegada dels Serveis d’Educació i de 
Joventut i Infància i de Coordinació d’Actuacions derivades 
del Pla d’acció municipal des del passat 12 de maig de 2016. 
LEGISLACIÓ APLICABLE: Són d'aplicació els articles 75, 75 bis 
i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, 166 del Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya que va aprovat pel Decret 
legislatiu de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 
d’abril, 13 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals que va ser aprovat pel 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 117, 118 i 119 
del Reglament orgànic municipal. Per tot això, la Comissió 
Informativa General emet el següent DICTAMEN: PRIMER.- 
Determinar que la senyora Núria Galimany Granés, actual 
Regidora delegada dels Serveis d’Educació i de Joventut i 
Infància, i de Coordinació d’Actuacions derivades del Pla 
d’acció municipal, desenvoluparà el seu càrrec en règim de 
dedicació parcial de vint-i-cinc hores setmanals, per la qual 
cosa meritarà 14 pagues anuals per import cadascuna de 
1.933,20 Euros. SEGON.- Determinar que a la interessada li és 
d’aplicació la Llei 53/1984,de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, i la Llei de la Generalitat de 
Catalunya 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i la resta de la normativa vigent sobre aquesta 
matèria. TERCER.- Autoritzar l'Alcaldia-Presidència perquè 
realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució 
dels acords anteriors." 

Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
como ya dijeron en la Comisión Informativa que votarán en 
contra de este punto; que no es una cuestión de la persona; 
que no tienen nada que decir sobre eso, sino que en su 
momento ya votaron en contra del régimen de dedicaciones del 
cartipàs; que creen que tienen que ser consecuentes con lo 
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que se votó en ese momento y que por eso, en este momento, 
continuarán votando en contra. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que la Candidatura d'Unitat Popular hi votarà en 
contra; que ja no van estar d'acord amb el cartipàs que es va 
aprovar al principi del mandat com ja van expressar; que és 
una substitució en el model del cartipàs, en el model de 
gestió que té el govern, els sous que es fixen i la despesa 
que implica per a la ciutat el cartipàs que plantegen i que, 
a més a més, va augmentar en relació al mandat anterior amb 
dotze regidors al govern; que creuen que no era justificat en 
el seu moment i que continua sense ser-ho. 

Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que el grup popular en el seu moment tampoc estava d’acord 
amb el cartipàs i que, per tant, votaran en contra; que no hi 
ha res personal; que creuen que la senyora Galimany fa molt 
bona tasca; que hi dedica i que estarà molt de temps 
dedicant-hi hores, però que en consonància amb el cartipàs no 
hi donaran suport. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus 
que diu que no repetirà els arguments i que de la mateixa 
manera que la posició d’Esquerra Republicana al cartipàs va 
ser negativa també serà negativa en aquest cas. 

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

 
----9. Informàtica: S'adjudica el contracte de 
"Subministrament mitjançant arrendament dels equips de 
comunicació de la Xarxa Rescat". El senyor Masquef Creus 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"Vist que per acord del Ple Municipal de 6 d’octubre de 
2016 es va aprovar l’acord de classificació del contracte de 
subministrament mitjançant arrendament dels equips de 
comunicació de la xarxa Rescat. Vistes les actes de les Meses 
de Contractació de data 16 de juny, 4 de juliol, 25 d’agost i 
1 de setembre d’enguany. Vist que la motivació de 
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l’adjudicació consta en dites actes i a l’acord de 
classificació que es va remetre als licitadors.  Vist que el 
licitador millor classificat, l’empresa Zenon Digital Radio, 
SL ha presentat la documentació requerida.  Vist el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, la Comissió Informativa 
General proposa al Ple de l’Ajuntament de Figueres l’adopció 
dels següents acords:  1er.- Adjudicar a Zenon Digital Radio, 
SL el contracte de "Subministrament mitjançant arrendament 
dels equips de comunicació de la xarxa Rescat" pels següents 
preus d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques i l’oferta 
presentada:   -Preu mensual del contracte sense IVA: 929,00 
€. -Preu total mensual amb IVA: 1.124,09 €. -Preu total anual 
amb IVA: 13.489,08 €. -Ofereix: 6 unitats de carregadors 
d’unitats múltiples per a terminals portàtils amb capacitat 
mínima per a 6 ràdios i 6 bateries.  -Ofereix 2 micròfons 
d’escriptori per als terminals fixos. -Ofereix 2 altaveus amb 
selecció de volum i botó de connexió/desconnexió per a poder 
escoltar les comunicacions dels dos terminals fixos en un 
despatx que es troba separat 15 metres de la posició 
d’operador de sala, inclou instal�lació.  2n.- Autoritzar 
l'Alcaldia-Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l'execució de l'acord anterior." 
Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Masquef Creus 
que diu que el motiu pel qual l’aprovació d’aquesta 
adjudicació passa pel Ple és la durada d’aquest contracte, ja 
que tindrà una durada superior a quatre anys i que aquests 
equips no s’adquireixen, sinó que es té l’aprovació 
mitjançant contracte d’arrendament. 

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

  
----10. Exaccions municipals: Es concedeix al centre educatiu 
"Cor de Maria" una bonificació en la quota de l'impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres per a les obres 
realitzades consistents en pintar la façana en l'immoble 
situat al carrer La Jonquera, 48. 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 10 d’agost de 
2016 i registre d'entrada número E2016016892, presentada per 
la senyora Maria Carmen Gutiérrez i Santos, com a titular del 
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centre educatiu “Cor de Maria”, 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 pintar la façana a l’immoble situat al 
carrer La Jonquera, 48 de Figueres compleixen els requisits 
establerts a l’article 16 de l’Ordenança fiscal 6 reguladora 
de l’impost sobre construccions, instal�lacions i obres. Atès 
que l’article 16 de l’Ordenança fiscal número 6, vigent el 
2016 reguladora de l’impost sobre construccions 
instal�lacions i obres,  disposa el següent: “La quota de 
l’impost sobre construccions, instal�lacions i obres gaudirà 
d’una bonificació de fins el 95%, quan gravi aquelles 
construccions, instal�lacions i obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal, per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques, o 
de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. 
També es consideraran d’especial interès i utilitat 
municipal, prèvia declaració, les actuacions de restauració 
de façanes en immobles protegits pels Plans Especials de 
Protecció del Centre Històric i del Catàleg d’Edificis amb 
categoria d’intervenció edificatòria de Restauració (R) o 
Rehabilitació (RH), així com les actuacions de rehabilitació 
de façanes d’edificis de més de 35 anys en qualsevol punt de 
la ciutat . Aquesta declaració correspon prendre-la al Ple de 
la Corporació i s’acordarà, prèvia sol�licitud del subjecte 
passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres i la proposta de bonificació inclourà sempre un 
informe detallat dels motius pels quals es considera que les 
obres realitzades són d’especial interès o utilitat municipal 
“Vist l'informe del tècnic de l’Àrea d’Urbanisme emès en data 
19 d’octubre de 2016 que, pel que fa a la restauració de 
façanes en immoble protegit pel Pla Especial de Protecció del 
Centre Històric i del Catàleg d’Edificis amb categoria 
d’intervenció edificatòria de Restauració (R) o Rehabilitació 
(RH), disposa el següent: "L’immoble del carrer La Jonquera, 
48 es troba inclòs al Pla Especial de Protecció del Catàleg 
d’Edificis, amb una categoria d’intervenció edificatòria de 
Rehabilitació amb Model propi (RH/P)"; i pel que fa a la 
rehabilitació de façanes d’edificis de més de 35 anys: 
“L’immoble del carrer La Jonquera, 48 té una antiguitat 
superior als 35 anys (1966 s/cadastre)“. Vist que es 
considera que en aquestes obres hi concorren les 
circumstàncies que consisteixen en restauració de façanes en 
immoble protegit pel Pla Especial de Protecció del Centre 
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Històric i del Catàleg d’Edificis amb categoria d’intervenció 
edificatòria de Restauració (R) o Rehabilitació (RH), i en 
rehabilitació de façanes d’edificis de més de 35 anys; que 
justifiquen la concessió d’una bonificació en l’impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres, prèvia declaració de 
les mateixes com a obres d’especial interès i utilitat 
municipal. Per tot l’exposat, la Comissió Informativa General 
proposa al Ple de l’Ajuntament que s’adoptin els acords 
següents : Primer.- Concedir una bonificació del 95% en la 
quota de l’impost sobre construccions, instal�lacions i 
obres, per considerar que les obres realitzades  pel centre 
educatiu “Cor de Maria"  consistents en pintar la façana en 
l’immoble situat al carrer La Jonquera, 48 de Figueres, són 
d’especial interès i utilitat municipal per concorre-hi les 
circumstàncies consistents en restauració de façanes en 
immobles protegits pel Pla Especial de Protecció del Centre 
Històric i del Catàleg d’Edificis amb categoria d’intervenció 
edificatòria de Restauració (R) o Rehabilitació (RH) i 
rehabilitació de façanes d’edificis de més de 35 anys. 
Segon.- Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè faci tants 
actes i gestions com calguin per a l'execució de l'acord 
anterior." 
 
----11. Assistència social: S'aprova l'addenda al Contracte 
Programa 2016-2019 relativa a la fitxa 30.1 corresponent a 
les polítiques socials a implementar amb el poble gitano 
resident a la ciutat. El senyor Casellas Borrell procedeix a 
la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

"El Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres varen 
signar, en data 8 de juny de 2012 el “Contracte Programa 
2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la 
col�laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. En data 
20 de juliol de 2016 el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Figueres varen signar el Contracte Programa 2016-2019 per a 
la coordinació, la cooperació i la col�laboració entre el 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies i 
l’Ajuntament de Figueres, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat. En data 10 d'octubre de 2016 el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
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Catalunya fa arribar a l'Ajuntament de Figueres una addenda 
per ampliar els termes de la col�laboració entre ambdues 
administracions segons les condicions que es recullen en la 
mateixa. Es proposa l’aprovació d’una addenda al Contracte 
Programa 2016-2019 relativa a la fitxa 30.1  corresponent a 
les politiques socials a implementar amb el poble gitano 
resident a la ciutat. Així pel que fa a l’aportació de la 
Generalitat relativa a aquesta fitxa per aquest 2016 passa a 
ser dels 25.000 inicialment contemplats a 29.166,66 euros. I 
respecte als exercicis 2017, 2018 i 2019 la quantia anual 
passa a ser dels 25.000 inicialment contemplats a 50.000 
euros. La modificació proposada en l’addenda és quantitativa. 
I pel que fa als objectius a aconseguir, responsabilitats de 
cada ens i forma de justificació de la despesa l’addenda 
canvia d’un a dos els mediadors-dinamitzadors que directa o 
indirectament l’Ajuntament ha de contractar i posar a 
disposició de la consecució dels objectius i accions 
establertes.  En l’expedient consta l’informe del Cap del 
Servei de Benestar Social i de la Tècnic d’Administració 
General favorables a l’aprovació de l'esmentada addenda. 
D’acord amb l’article 41.5 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de Serveis Socials, la Generalitat ha d’establir 
convenis quadriennals de coordinació i cooperació 
interadministrativa amb els ens locals supramunicipals, les 
comarques i els municipis de més de vint mil habitants, a fi 
de garantir, en l’àmbit territorial corresponent, la 
coresponsabilitat en la prestació de serveis socials i 
l’estabilitat dels serveis i de llurs professionals. Per 
regular aquest marc relacional es va escollir el contracte 
programa com a instrument jurídic per definir conjuntament 
els objectius, les accions i els recursos que cadascuna de 
les parts han d’aportar per aconseguir-los i els criteris 
d’avaluació que han de garantir una millora contínua en la 
prestació dels serveis i el seu finançament.  El Contracte 
programa entre el Departament de Benestar Social i Família i 
l’Ajuntament de Figueres té naturalesa de contracte 
interadministratiu de caràcter plurianual, tal com els 
descriu l’article 312 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny (ROAS). D’acord amb l’article 303 del ROAS, per 
conveni pot establir-se una relació de cooperació consensuada 
entre els ens locals i altres administracions públiques per 
al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, 
en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. El 
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Contracte programa i el protocol addicional per a aquest 2015 
així com l’addenda que es proposa s’ajusten, pel que fa a 
objecte, contingut i elements al que disposen els articles 
307 i 308 del ROAS. En base als antecedents exposats; la 
Comissió Informativa General proposa  al Ple de l'Ajuntament  
l'adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar l’addenda al 
Contracte Programa 2016-2019 relativa a la fitxa 30.1  
corresponent a les politiques socials a implementar amb el 
poble gitano resident a la ciutat. Així pel que fa a 
l’aportació de la Generalitat relativa a aquesta fitxa per 
aquest 2016 passa a ser dels 25.000 inicialment contemplats a 
29.166,66 euros. I respecte als exercicis 2017, 2018 i 2019 
la quantia anual passa a ser dels 25.000 inicialment 
contemplats a 50.000 euros segons el text del document que 
s’adjunta a aquest acord. 2n.- Autoritzar a l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució de l'acord anterior." 
 
----12. Exaccions municipals: Es concedeix a la Fundació 
Privada per a la Promoció dels Oficis una bonificació en la 
quota de l’impost sobre construccions, instal�lacions i obres 
pel condicionament de nau existent a l'immoble situat al 
carrer Vilatenim, 19. 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 2 de novembre de 
2016 i registre d'entrada número E2016022123, presentada pel 
senyor August Conesa, en representació de la Fundació Privada 
per a la Promoció dels Oficis , 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 condicionament de nau existent a 
l’immoble situat al carrer Vilatenim, número 19 de Figueres  
compleixen els requisits establerts a l’article 16 de 
l’Ordenança fiscal 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres . Atès que l’article 16 
de l’Ordenança fiscal número 6, vigent el 2016 reguladora de 
l’impost sobre construccions instal�lacions i obres,  disposa 
el següent: “ La quota de l’impost sobre construccions, 
instal�lacions i obres gaudirà d’una bonificació de fins el 
95%, quan gravi aquelles construccions, instal�lacions i 
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històrico-artístiques, o de foment de l’ocupació que 
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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 11 
de novembre de 2016 que, pel que fa a les circumstàncies 
socials , disposa el següent : “Es tracta de les obres de 
condicionament d’una nau industrial del Passeig de Vilatenim, 
19, per tal de convertir-la en un espai adequat per a portar-
hi a terme les classes d’un nou cicle de Formació 
Professional de Manteniment Electromecànic, amb molt 
d’interès per part de l’Institut Narcís Monturiol, del Dep. 
d’Ensenyament i de l’Ajuntament de Figueres“; i 
circumstàncies de foment de la ocupació , pel motiu següent : 
“En ser un cicle formatiu impulsat per l’empresariat ( 
Fundació per a la Promoció dels oficis ) ha de tenir 
repercussió directa en la sortida laboral dels alumnes”. Vist 
que es considera que en aquestes obres hi concorren 
circumstàncies socials i de foment de l’ocupació 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 per a la Promoció dels Oficis consistents en 
el condicionament de nau existent a l’immoble situat al 
carrer Vilatenim, 19 de Figueres, són d’especial interès i 
utilitat municipal per concorre-hi les circumstàncies socials 
i de foment de la ocupació . Segon.- Autoritzar l’Alcaldia-
Presidència perquè faci tants actes i gestions com calguin 
per a l'execució de l' acord anterior ." 
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----13. Exaccions municipals: Es concedeix a l’entitat “Asil 
Vilallonga Fundació Privada" una bonificació en la quota de 
l’impost sobre construccions, instal�lacions i obres per les 
obres realitzades  consistents en la substitució cel ras bany 
dones a la segona planta a l’immoble situat a l’Avinguda 
Vilallonga, 1. 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 4 d’agost de 
2016 i registre d'entrada número E2016016583, presentada pel 
senyor Miquel Aiguabella Mallart, en representació de 
l’entitat “ Asil Vilallonga Fundació Privada” , 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 substitució cel 
ras bany dones a la segona planta a l’immoble situat a 
l’avinguda Vilallonga, 1 de Figueres compleixen els requisits 
establerts a l’article 16 de l’Ordenança fiscal 6 reguladora 
de l’impost sobre construccions, instal�lacions i obres .  
Atès que l’article 16 de l’Ordenança fiscal número 6, vigent 
el 2016 reguladora de l’impost sobre construccions 
instal�lacions i obres,  disposa el següent: “La quota de 
l’impost sobre construccions, instal�lacions i obres gaudirà 
d’una bonificació de fins el 95%, quan gravi aquelles 
construccions, instal�lacions i obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal, per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques, o 
de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració . 
També es consideraran d’especial interès i utilitat 
municipal, prèvia declaració, les actuacions de restauració 
de façanes en immobles protegits pels Plans Especials de 
Protecció del Centre Històric i del Catàleg d’Edificis amb 
categoria d’intervenció edificatòria de Restauració ( R) o 
Rehabilitació (RH), així com les actuacions de rehabilitació 
de façanes d’edificis de més de 35 anys en qualsevol punt de 
la ciutat . Aquesta declaració correspon prendre-la al Ple de 
la Corporació i s’acordarà, prèvia sol�licitud del subjecte 
passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres i la proposta de bonificació inclourà sempre un 
informe detallat dels motius pels quals es considera que les 
obres realitzades són d’especial interès o utilitat municipal 
“ Vist l'informe del tècnic de l’Àrea de Serveis Socials  
emès en data 21 de novembre de 2016 que, pel que fa a les 
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circumstàncies socials , disposa el següent : “L’Asil 
Vilallonga és un equipament privat destinat a residència de 
Gent Gran a la ciutat amb objectius socials i benèfics”. 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 l’entitat “Asil Vilallonga 
Fundació Privada “consistents en la substitució cel ras bany 
dones a la segona planta a l’immoble situat a l’Avinguda 
Vilallonga, 1 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 ." 
 
----14. Aportacions i subvencions: S'aproven les bases 
reguladores de l’atorgament del Premi 8 de març Maria Rosa 
Ymbert. La senyora Pujol Matas procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Es proposa l’aprovació de les bases reguladores de 
l’atorgament del Premi 8 de març Maria Rosa Ymbert. L’objecte 
d’aquestes bases és regular la concessió del Premi 8 de març 
Maria Rosa Ymbert que tenen per objectiu la sensibilització 
dels estudiants de segon cicle d’ESO (tercer i quart) de la 
comarca de l’Alt Empordà sobre les desigualtats de gènere. El 
premi s’adreça a estudiants matriculats als centres 
d’ensenyament secundari de la comarca de l’Alt Empordà en 
segon cicle d’ESO (tercer i quart). Els participants han de 
presentar un treball que tracti el tema de les desigualtats 
de gènere. S’estableixen dues categories: - Categoria 
plàstica: dibuix, pintura, collage o foto. Es valorarà la 
creativitat i originalitat, la idea i la autoria, la tècnica 
i l'execució, l'adequació a la temàtica. - Categoria 
literària: relat breu de 180 paraules màxim en català o 
castellà, presentat a arial mida 12 i a doble espai. Es 
valorarà la creativitat i originalitat, la autoria i la idea, 
la correcció gramatical i ortogràfica, l'adequació a la 
temàtica.  L’Ajuntament de Figueres atorgarà fins a tres 
premis per a cada categoria. El primer premi consistirà en un 



 30 

iPhone 6 16 GB, el segon en un iPod Touch 16 GB i el tercer 
en un iPod Nano 16 GB. El jurat podrà considerar desert algun 
o alguns dels premis i igualment podrà atorgar accèssits si 
considera que algun treball és digne de ser destacat. A 
l’expedient existeix informe del Cap del Servei de Benestar 
Social favorable a l’aprovació de les bases reguladores de 
l’atorgament del Premi 8 de març Maria Rosa Ymbert. Les bases 
específiques s’adeqüen, pel que fa a objecte, contingut i 
elements a allò que disposa la normativa aplicable: Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el 
reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol; el Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i la base 
11.8 de les Bases d’execució del pressupost municipal per a 
l’any 2016. L’òrgan competent per a l’aprovació de bases per 
a la concessió de subvencions és el Ple. En base als 
antecedents exposats; la Comissió Informativa General proposa  
al Ple de l'Ajuntament  l'adopció dels acords següents: 1r. 
Aprovar les bases reguladores de l’atorgament del Premi 8 de 
març Maria Rosa Ymbert, que es transcriuen tot seguit: “BASES 
REGULADORES L’ATORGAMENT DEL PREMI 8 DE MARÇ MARIA ROSA 
YMBERT PER A ESTUDIANTS D’ENSENYAMENT SECUNDARI. 1.- Objecte. 
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió del Premi 
8 de març Maria Rosa Ymbert que tenen per objectiu la 
sensibilització dels estudiants de segon cicle d’ESO (tercer 
i quart) de la comarca de l’Alt Empordà sobre les 
desigualtats de gènere. 2.- Condicions, beneficiaris i 
requisits. Aquest premi s’adreça a estudiants matriculats als 
centres d’ensenyament secundari de la comarca de l’Alt 
Empordà en segon cicle d’ESO (tercer i quart). Els 
participants han de presentar un treball que tracti el tema 
de les desigualtats de gènere. S’estableixen dues categories: 
- CATEGORIA PLÀSTICA: dibuix, pintura, collage o foto. Es 
valorarà la creativitat i originalitat, la idea i la autoria, 
la tècnica i l'execució, l'adequació a la temàtica. - 
CATEGORIA LITERÀRIA: relat breu de 180 paraules màxim en 
català o castellà, presentat a arial mida 12 i a doble espai. 
Es valorarà la creativitat i originalitat, la autoria i la 
idea, la correcció gramatical i ortogràfica, l'adequació a la 
temàtica.  3.- Sol�licituds i documentació a presentar. Els 
treballs per optar a aquest Premi s’han de presentar 
acompanyats d’una instància a l’Oficina Municipal d’Atenció 
al Ciutadà (OMAC), situada a l’Avinguda Salvador Dalí, 107, 
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de Figueres, fins les 14 hores del dia que consti a la 
convocatòria.  En aquesta instància s’ha de fer constar 
expressament que es vol participar en el Premi 8 de Març 
Maria Rosa Ymbert. També es podran presentar en qualsevol 
dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. Juntament amb la instància caldrà 
presentar un sobre tancat on s'indicaran les dades de 
l'autor/a (nom i cognom, adreça postal, telèfon de contacte, 
adreça electrònica, centre on s'està matriculat/da); i -Per a 
la categoria plàstica, l'obra original, exclusiva i anònima 
(o pseudònim), i també una còpia en una memòria USB en format 
JPG. -Per a la categoria literària, el relat breu anònim (o 
pseudònim) i també una còpia en una memòria USB en format 
PDF. A l’exterior del sobre s’ha d’indicar: Premi 8 de març 
Maria Rosa Ymbert per a estudiants d’ensenyament, el curs 
acadèmic de la convocatòria que correspongui, i el títol del 
treball. 4.-Termini. El termini de presentació de 
sol�licituds serà el que marqui la convocatòria. 5.- 
Procediment de concessió. La concessió d’aquest Premi no serà 
recurrent, tindrà caràcter anual, voluntari i eventual. El 
procediment de concessió d’aquest premi regulat a les 
presents bases serà el de concurrència competitiva. Es 
constituirà un Jurat que avaluarà els treballs i que estarà 
format per: President/a: -Regidor/a  competent en matèria de 
polítiques de la dona. Vocals: - Un/a representant/a d’un 
grup de dones del municipi. - Un/a representant/a de l’àmbit 
artístic. - Un/a representant del Servei educatiu de l’Alt 
Empordà. - Sr. Alfons Gumbau i Ymbert, membre d’honor. 
Secretari/ària: -Un/a treballador/a del servei d’informació i 
atenció a la dona de l’Ajuntament de Figueres. L’Alcaldia 
Presidència resoldrà la convocatòria com a màxim en el 
termini d’un mes a comptar des de la data de finalització del 
termini de presentació de sol�licituds. 6.- Premis. 
L’Ajuntament de Figueres atorgarà fins a tres premis per a 
cada categoria. El primer premi consistirà en un iPhone 6 16 
GB, el segon en un iPod Touch 16 GB i el tercer en un iPod 
Nano 16 GB. El jurat podrà considerar desert algun o alguns 
dels premis i igualment podrà atorgar accèssits si considera 
que algun treball és digne de ser destacat. 7.- Condicions de 
l’atorgament del premi. L’Ajuntament de Figueres es reserva 
el dret de publicar i d’utilitzar total o parcialment els 
treballs presentats, tant si han estat premiats com si no ho 
han estat. Després de tres mesos i a partir de la decisió del 
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jurat que es donarà a conèixer en el marc de l’acte 
institucional del Dia Internacional de la Dona, els treballs 
no premiats quedaran a disposició dels seus autors. Les 
càrregues tributàries que impliquen l’acceptació d’aquest 
Premi són responsabilitat de la persona/es que l’han guanyat. 
La participació en aquest Premi implica l'acceptació 
d'aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en les 
mateixes o qualsevol dubte serà resolt pel jurat. 8.- 
Notificacions. Les concessions i denegacions així com tots 
els actes administratius derivats de la tramitació 
administrativa relativa a les sol�licituds per concórrer a 
les convocatòries que es portin a terme en el marc d’aquestes 
bases es notificaran electrònicament, via e-NOTUM, als 
sol�licitants que hagin manifestat la seva autorització a ser 
notificats per aquest mitjà, de forma expressa, en l’imprès 
de sol�licitud. El sistema e-NOTUM enviarà un correu 
electrònic o un SMS d’avís informant del dipòsit de la 
notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de 
telèfon mòbil que consti en el document d’autorització signat 
pel sol�licitant. L’accés a les notificacions electròniques 
per part de les persones autoritzades requerirà la seva 
identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que 
s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu 
electrònic autoritzats. La notificació electrònica s’entendrà 
rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la 
posada a disposició de persones autoritzades, han 
transcorregut cinc dies naturals sense que s’hagi accedit al 
seu contingut, llevat que, d’ofici o a instància del 
destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material 
d’accedir-hi.  9 - Publicitat. Les presents bases es 
publicaran, com a mínim, mitjançant anunci al BOPG i al 
tauler d’anuncis de la corporació, i per referència al DOGC. 
Paral�lelament, se’n farà difusió la premsa local i comarcal, 
el tauler d'anuncis de la corporació, i també pels sistemes 
de difusió que cregui adients atesa la naturalesa de la 
convocatòria. L’extracte de la convocatòria de les 
subvencions regulades en aquestes bases, previst a l’article 
17.3.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. També es publicarà en els taulers 
d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal 
www.figueres.cat. 10.- Règim jurídic. En tot allò no previst 
expressament en aquestes bases són d’aplicació les Bases 
d’execució del Pressupost de l’exercici en curs;  la Llei 
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38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei general de subvencions; el Decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el 
Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; el 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i demés 
legislació concordant. “ 2n. Sotmetre les bases a informació 
pública durant un termini de 20 dies mitjançant anunci al BOP 
i al tauler d'anuncis de la corporació i, per referència, al 
DOGC. Paral�lelament, fer difusió de les bases a la pàgina 
web de l'Ajuntament, als mitjans de comunicació locals i 
comarcals i mitjançant altres sistemes de difusió adients a 
la naturalesa de la convocatòria. En el supòsit que no es 
formulin al�legacions i/o reclamacions durant el termini 
d'informació pública, les bases quedaran aprovades 
definitivament. 3r. Facultar a l'alcaldessa presidenta la 
realització de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors." 
  
----15. Fires i festes: Es crea com a òrgan mixt la Comissió 
per a l'elaboració d'un Protocol contra les agressions 
sexistes a les Fires i Festes de la Santa Creu i grans 
esdeveniments d'oci o festius de la ciutat. La senyora Pujol 
Matas procedeix a la lectura del dictamen següent:  

"El ple municipal en sessió de data 1 de setembre de 
2016 va aprovar una moció contra les agressions sexistes en 
la qual s’establien diversos acords: 1. L’elaboració d’un 
Protocol contra les agressions sexistes a les Fires i Festes 
de la Santa Creu, de forma participativa, implicant a totes 
les entitats, col�lectius i professionals de l’àmbit de 
prevenció i lluita contra les violències masclistes i que 
s’executi a partir de les Fires i Festes de la Santa Creu 
2017. Aquest protocol ha d’incorporar: - Actuacions i 
procediments davant una agressió sexista. - Formació adreçada 
a totes les persones organitzadores de les festes sobre el 
Protocol i com actuar preventivament i en cas d’agressió. - 
Informació i sensibilització sobre les violències sexistes a 
les entitats implicades a la Comissió de l’Embarraca’t.  2. 
 La creació d’una campanya comunicativa perquè les Fires i 
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Festes de la Santa Creu estiguin lliures d’actituds sexistes 
i discriminatòries, que contempli accions com ara: - 
L’elaboració d’un cartell institucional amb un lema de 
condemna a les agressions sexistes. (Exemple: “NO és NO. Per 
unes festes de la Santa Creu lliures de sexisme”). - El 
llançament d’un hashtag a les xarxes socials de l’Ajuntament 
amb el lema triat per la campanya.  3. L’aprofitament del got 
reutilitzable de l’Embarraca’t per a promocionar el lema o 
els lemes de la campanya comunicativa.  4. La incorporació de 
la perspectiva de gènere en l’organització dels actes i 
l’elaboració de la programació de les Fires i Festes de la 
Santa Creu.  5. Traslladar aquest acord a la Comissió de 
Festes i de l’Embarraca’t, al conjunt d'entitats socials, 
veïnals i de dones de la ciutat, així com a les entitats i 
els promotors privats implicats en el desenvolupament de 
grans esdeveniments d’oci o festius a la ciutat.  6. Crear 
una comissió amb representants de tots els grups municipals, 
la regidora d’Igualtat i la tècnica responsable de l’àrea, i 
facultar la portaveu del grup que impulsa la moció per portar 
a terme les tasques d’execució que comporta. D’acord amb 
l’informe tècnic emès per la coordinadora del Servei 
d’Informació i Atenció a la Dona, procedeix crear una 
comissió que s’encarregui de redactar el Protocol contra les 
agressions sexistes a les Fires i Festes de la Santa Creu i 
fer el seguiment del compliment dels punts acordats en la 
moció. L’article 114 del Reglament Orgànic Municipal 
estableix la possibilitat de constituir diversos tipus 
d’òrgans de caràcter polític, tècnic o mixt, interns de 
l’Ajuntament o amb participació externa d’acord amb el 
principi d’economia organitzativa. Així mateix s’estableix 
l’extinció automàtica d’aquests òrgans en el moment de 
concloure els seus treballs. D’acord amb l’article 38 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, el ple és l’òrgan competent pel 
nomenament dels representants de la corporació en òrgans 
col�legiats que siguin competència del Ple.  En base als 
antecedents exposats, la Comissió Informativa General proposa  
al Ple de l'Ajuntament  l'adopció dels acords següents: 1.-  
Crear com a òrgan mixt la Comissió per a l’elaboració d’un 
Protocol contra les agressions sexistes a les Fires i Festes 
de la Santa Creu i grans esdeveniments d’oci o festius de la 
ciutat. 2.- Determinar que les funcions d’aquesta comissió 
seran les següents: - Elaboració d’un avantprojecte de 
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Protocol contra les agressions sexistes a les Fires i Festes 
de la Santa Creu i grans esdeveniments d’oci o festius de la 
ciutat per tal d’elevar-lo a l’òrgan competent per a la seva 
aprovació. - Seguiment del compliment dels punts acordats a 
la Moció per a la creació d’un Protocol contra les agressions 
sexistes a les Fires i Festes de la Santa Creu i grans 
esdeveniments d’oci o festius de la ciutat aprovada pel ple 
municipal en sessió de data 1 de setembre de 2016. 3.- 
Determinar que la seva composició serà la següent: - 
Presidenta, per delegació: Sra. Natàlia Sànchez Dipp, 
regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular; Vocals: un representant de cada grup polític amb 
representació a l’Ajuntament, sense necessitat que siguin 
regidors: per part del grup municipal de Convergència i Unió, 
la Sra. Dolors Pujol Matas; per part del grup municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, la Sra. Maria Àngels 
Vila Safont; per part del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, la Sra. Eva Sabater; per part del 
grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, la Sra. 
Emma Quesada; per part del grup municipal del Partit Popular, 
la Sra. Maria Àngels Olmedo; per part del grup municipal de 
Ciudadanos, el Sr. Cristian Belmonte Miras; i per part del 
grup municipal Compromís d’Esquerres per Figueres, la Sra. 
Nora Mohamed Baltar. També formaran part de la comissió com a 
vocals la Sra. Susanna Bosch Cuello, tècnica del Servei 
d’Informació i Atenció a la Dona, el Sr. Ferran Campistol 
Costa, tècnic de joventut, el sr. Joan Manel Moreta Marcort, 
sotsinspector de la Guàrdia Urbana, el Sr. Xavier Monfort 
Peligero, representant de Promo Arts; la Sra. Maria Martínez 
Pascual, representant de l’Hospital de Figueres; la Sra. Sara 
Oliver, representant de Les Garotes, la Sra. Maria Besora 
Soler, representant de Som Joves, el sr. Jesús Pérez Magret, 
representant de les JERC, el Sr. Erik Roura, representant de 
la Xarxa de convivència, la Sra. Irina Canyet, representant 
de SEPC, un representant del Servei Educatiu de l’Alt 
Empordà, un representant dels Mossos d’Esquadra, un 
representant del Grup de Dones Glòria Compte, un representant 
del Consell Local de Joventut i un representant de la Creu 
Roja. Aquests darrers cinc vocals seran designats per decret 
de l’Alcaldia Presidència. Actuarà com a secretària, per 
delegació, la Sra. Laura Vilanova Muñoz. 4.- Determinar que 
amb l’objectiu de redactar un avantprojecte de Protocol 
contra les agressions sexistes a les Fires i Festes de la 
Santa Creu i grans esdeveniments d’oci o festius de la ciutat 
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la Comissió pot iniciar processos de participació que 
incloguin altres persones i/o col�lectius; sol�licitar 
informes tècnics i jurídics a l’administració i emetre 
dictàmens sobre les propostes que tracti la pròpia comissió o 
que li arribin per part de tercers en relació al Pla de 
Cultura. 5.- La Comissió constituirà, en cas de considerar-ho 
necessari les Comissions de treball que cregui oportunes i 
n’establirà les seves normes de funcionament i estructura. 
6.- El règim de sessions serà el que acordi la comissió un 
cop creada. La durada de la Comissió s’estableix fins a la 
finalització dels treballs per als quals ha estat creada. 7.- 
Facultar l’Alcaldia Presidència perquè porti a terme tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors. 8.- Notificar el present acord als interessats." 

Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
vol mostrar la satisfacció de la Candidatura d'Unitat Popular 
per la creació d’aquesta Comissió que ha estat a través d’una 
moció a la qual tots els grups municipals hi van donar 
suport; que estan satisfets de crear-la amb tota la 
responsabilitat i les expectatives, conjuntament amb tot el 
volum de gent que han pensat que calia que estigués en 
aquesta taula per pensar com elaborar i pensar aquest 
protocol contra les agressions sexistes en el context de 
fires i festes i que tota aquesta gent de tots els àmbits 
diferent i amb visions tan diverses puguin treballar 
conjuntament amb aquest objectiu compartit que és que la 
ciutat tingui un protocol per evitar les agressions contra 
les dones en el context de festa; que també han considerat 
important que hi hagués representació de col�lectius joves, o 
dones que treballen directament sobre el tema, o col�lectius 
feministes com Les Garotes o Glòria Compte o d’altres; que no 
ho han especificat en el dictamen, però que la seva voluntat 
és que sigui una comissió que pugui fer feina de forma 
efectiva; que es van comprometre que el 2017 tindrien el 
protocol redactat per poder aplicar; que espera que sigui 
així i que, per tant, es posen el març com a data per poder 
elevar al ple aquest protocol; que intentaran fer aquesta 
feina de forma ràpida i eficient i que s'hi puguin incorporar 
les veus i visions de tots els col�lectius. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
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----16. Ordenances municipals: S'aproven els preus públics 
relatius a la Campanya d'Esquí 2017. El senyor Barrenechea 
Montero procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"El Servei d’Esports de l’Ajuntament de Figueres 
organitza la XXVIII Campanya d’esquí a Font Romeu durant els 
mesos de gener i febrer de 2017. En l’expedient consta 
l’informe del Cap del Servei d’Esports  en què es posa de 
manifest la relació d’activitats, la forma, lloc i termini de 
pagament de les diferents activitats i en els quals s’indica 
la necessitat d’aprovar els preus públics corresponents a les 
activitats programades i que es detallen a continuació: -
XXVIII Campanya municipal d’esquí a Font Romeu (3 dissabtes):  
quota per participant de cent quaranta-cinc Euros (145 €).  
La quota inclou desplaçament en autocar, forfait, 3h de 
curset d’esquí amb monitor cada jornada, esquiada en grup amb 
monitor acompanyant i assegurança de primers auxilis per fer 
front a les despeses d’assistència i evacuació en pista, 
ambulància, visita i tractament mèdic d’urgència, el 
tractament posterior anirà a càrrec de les assegurances 
particulars de cada participant. El càlcul del preu 
d'inscripció a aquesta activitat correspon al cost real del 
servei. -Jornada d’esquí, quota per participant de quaranta  
Euros (40 €). La quota inclou desplaçament en autocar, 
forfait, esquiada en grup amb monitor acompanyant i 
assegurança de primers auxilis per fer front a les despeses 
d’assistència i evacuació en pista, ambulància, visita i 
tractament mèdic d’urgència, el tractament posterior anirà a 
càrrec de les assegurances particulars de cada participant. 
El càlcul del preu d'inscripció a aquesta activitat correspon 
al cost real del servei. Tenen la consideració de preus 
públics les prestacions pecuniàries que s’han de satisfer per 
la prestació de serveis o la realització d’activitats de 
competència municipal en règim de dret públic quan, prestant-
se també aquests serveis o activitats per part del sector 
privat, siguin de sol�licitud voluntària per part dels 
interessats. Són obligats al pagament els qui es beneficiïn 
dels serveis o activitats pels quals s’hagin de satisfer 
aquells. L’import dels preus públics ha de cobrir, com a 
mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat 
realitzada. Quan existeixin raons socials, benèfiques, 
culturals o d’interès públic que així ho aconsellin podran 
assenyalar-se preus públics que resultin inferiors als del 
cost del servei prestat o l’activitat realitzada prèvia 
adopció de les previsions pressupostàries oportunes per a la 
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cobertura de la part del preu subvencionat. Són d’aplicació 
el capítol VI del títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals; els articles 24 a 27 de la 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, 
l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, les Ordenances Fiscals i la resta de normativa 
d’aplicació. L’establiment i la fixació dels preus públics 
correspon al Ple, d’acord amb el procediment establert a 
l’article 49 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local. En base als antecedents exposats, 
la Comissió Informativa General proposa al Ple de 
l'Ajuntament  l'adopció dels acords següents: 1.- Aprovar els 
preus públics relatius a la Campanya d’Esquí 2017: - XXVIII 
Campanya municipal d’esquí a Font Romeu (3 dissabtes):  quota 
per participant de cent quaranta-cinc Euros (145 €).  La 
quota inclou desplaçament en autocar, forfait, 3h de curset 
d’esquí amb monitor cada jornada, esquiada en grup amb 
monitor acompanyant i assegurança de primers auxilis per fer 
front a les despeses d’assistència i evacuació en pista, 
ambulància, visita i tractament mèdic d’urgència, el 
tractament posterior anirà a càrrec de les assegurances 
particulars de cada participant. -Jornada d’esquí, quota per 
participant de quaranta  Euros (40 €). La quota inclou 
desplaçament en autocar, forfait, esquiada en grup amb 
monitor acompanyant i assegurança de primers auxilis per fer 
front a les despeses d’assistència i evacuació en pista, 
ambulància, visita i tractament mèdic d’urgència, el 
tractament posterior anirà a càrrec de les assegurances 
particulars de cada participant. Respecte a la Campanya 
municipal de promoció de l’Esquí 2017, les activitats  es 
realitzaran els dissabtes 21 i 28 de gener i 4 de febrer  a 
les pistes de Font Romeu i les jornades de d’esquí durant el 
mes de febrer si la demanda i les condicions meteorològiques 
són favorables. La matriculació serà  a partir de l’1 de  
desembre de 2016 a les oficines del Servei d’Esports de 
l’Ajuntament de Figueres (Plaça Voluntaris s/n).  El 
calendari de pagament serà el mateix que el de la matrícula. 
El pagament pot fer-se a  les oficines del  Servei d’Esports, 
a les oficines de La Caixa o pagar via transferència bancària 
al compte del Servei d’Esports: 2100-0013-75-0200831997. Els 
ingressos que es generin  es comptabilitzaran a la partida 
“Activitats Font Romeu” ampliable per majors ingressos. 2.- 
Sotmetre a informació pública el present acord durant un 
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termini de trenta dies mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de de Catalunya, i en el tauler 
d’anuncis de la corporació. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia de la publicació en l’últim 
butlletí oficial en el qual surti publicat. Si l’últim dia 
del termini fos dissabte aquest quedarà prorrogat fins al dia 
següent hàbil inclòs. 3.- Facultar a l’alcaldia presidència 
per a la realització de tants actes i gestions com calguin 
per a l’execució els acords anteriors." Prossegueix amb l'ús 
de la paraula el senyor Barrenechea Montero que diu 
habitualmente, hasta ahora, se llenan tres autocares en esta 
campaña cada sábado. 

Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que 
no vol  qüestionar el contingut de la moció, ja que hi votarà 
a favor, però que vol fer una reflexió que potser en algun 
moment ja s'ha tractat en el ple com és el fet de portar la 
gent a les pistes que hi ha a l'estat francès; que coneix els 
preus de Font Romeu, de la Molina o de Vall Ter i que les 
pistes de la Catalunya Nord són bastant més competitives tant 
en preu com en serveis, però que s'hauria de fer la reflexió 
o l'esforç de poder oferir a la gent de Figueres d'anar a les 
pistes d'esquí catalanes; que la inversió que fa la 
Generalitat en la proposta de pressupostos a les pistes 
d’esquí gironines o catalanes de titularitat pública és 
bastant considerable; que aquest any s’ha fet una proposta de 
4,2 milions d'euros a Vall Ter i a la Vall de Núria; que 
entén que no estan contribuint en aquesta inversió que fa la 
Generalitat a les pistes del país i que només volia fer 
aquesta reflexió en el sentit de veure si hi hauria la 
possibilitat que, amb un cost similar i una bona qualitat de 
les pistes, es pogués anar a les pistes de les comarques 
gironines. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Barrenechea Montero que diu que llevan más de veinte años 
haciendo este intercambio con niños de Font Romeu; que estos 
precios se pueden conseguir gracias a ese intercambio; que 
durante el verano los niños de Font Romeu vienen aquí y se 
les llevan por toda Cataluña; que suelen venir 14, 15 o 16 
niños y  que gracias a eso los precios se pueden reducir; 
que el forfait en Font Romeu para un día vale 39 euros; que 
ahora sale casi regalado con desplazamiento, monitores y todo 
y que ya está muy ajustado de precio, pero que se puede 
investigar lo que se propone. 
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A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que celebren 
aquesta iniciativa i la seva continuïtat durant tants anys 
que realment fa que molta gent a Figueres pugui accedir a un 
esport que d’entrada requereix d’unes instal�lacions i una 
mobilitat que és cara i que ha fet que molts figuerencs i 
empordanesos esquiïn, ja que d’una altra manera no ho farien.  
 

----17. Personal: S'aprova una modificació de la plantilla de 
personal. El senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
 "Modificació núm. 3 de la plantilla de personal per 
creació de dues places d’agent plaça de tècnic 
d’administració general dintre de la plantilla de personal 
funcionari. Relació dels fets. 1.- Per informe de 14 de 
novembre de 2016 l’inspector posa de manifest necessitats de 
personal que demanarien una modificació de la plantilla de 
personal. 2.- Cal destacar la necessitat d’esgotar les places 
possibles a ser incorporades dintre de l’oferta pública 
d’aquest any ja que la situació política de l’Estat, amb una 
constitució del Govern molt tardana, ha evitat que hi hagi 
una llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2017 i 
s’iniciarà l’any sense la possibilitat d’emetre oferta 
pública i sense conèixer els termes en què aquesta, 
eventualment i quan hi hagi llei de pressupostos, es pugui 
emetre. Fonaments jurídics. 1.- En virtut de l’article 25 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de personal al servei de les Entitats locals de 
Catalunya, la plantilla de personal de les entitats locals 
estarà integrada per la relació detallada dels cossos, 
escales, subescales, classes i categories de les places en 
les que s’integren els funcionaris, el personal laboral i 
l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquestes, el 
número de places que les constitueixen, el número de les 
places vacants i el grup al que pertanyen, d’acord amb la 
titulació exigida pel seu ingrés. 2.- En data 3 de març de 
2016 el Ple de l’Ajuntament de Figueres va aprovar 
definitivament el pressupost de l’Ajuntament per a l’any en 
curs, i conjuntament amb el pressupost va aprovar la 
plantilla de personal. 3.- En virtut de l’article 27.1 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, la plantilla es podrà 
modificar en posterioritat a l’aprovació del pressupost 
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durant l’any de la seva vigència, per respondre a 
l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o 
millora dels existents que no admetin demora pel pròxim 
exercici, així com per respondre a criteris d’organització 
administrativa interna. 4.- Articles 26, 27 i 28.2 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que fa a la 
modificació de la plantilla de personal i la seva tramitació 
administrativa. 5.- Article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, segons el 
qual correspon al Ple l’aprovació de la plantilla de personal 
i de la relació de llocs de treball i la fixació de la 
quantia de les retribucions complementàries fixes i 
periòdiques dels funcionaris. 6.- Els articles 167 i 169 del 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 de abril, que tenen caràcter bàsic des de la seva reforma 
per la Llei 53/2002, estableixen les dues escales dels 
funcionaris propis d'Administració Local -Administració 
General i Administració Especial-, de forma que no seria 
possible crear places per desenvolupar les funcions que 
recullen aquests articles per personal laboral, que quedaria 
circumscrit a personal d'oficis. 7.- D'acord amb l'article 
90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, les plantilles hauran de respondre als 
principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-
se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que 
les despeses de personal puguin sobrepassar els límits que es 
fixin amb caràcter general. 8.- Tal com diuen sentències com 
la Sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Astúries de 
14 d'octubre de 2013, o la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Canàries de Las Palmas de Gran Canaria de 4 de 
març de 2011, la plantilla és un element propi de 
l'autoorganització administrativa, amb efectes merament 
pressupostaris, que no influeix en les condicions de treball, 
i per tant exclòs de negociació col�lectiva, conforme al que 
disposa l'article 37 del Text refós de l'Estatut  Bàsic de 
l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre (EBEP). En aquesta línia, la Sentència del 
Tribunal Suprem de 9 d’abril de 2014 entén que no és 
necessària la negociació col�lectiva pels següents motius: 
9.- Els municipis tenen reconeguda la potestat 
d’autoorganització a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, fet que 
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connecta amb l’article 37 de l’EBEP, que exclou de la 
negociació col�lectiva totes aquelles decisions que es 
refereixin a les potestats d’organització, havent-se 
d’entendre per aquestes en sentit estricte: estructuració de 
les competències dels òrgans de l’Administració, elecció de 
les modalitats de gestió dels serveis públics i dotació i 
assignació de mitjans. No es produeix afectació a les 
condicions de treball que impliqui la prèvia negociació, 
mentre que és pacífica la jurisprudència que assenyala 
l’obligatorietat de negociar les relacions de llocs de 
treball, tenint en compte la seva naturalesa d’acte ordenat 
conforme a la sentència del Tribunal Suprem de 5 de febrer de 
2014. És en les relacions de llocs de treball on es fixen les 
condicions de treball, no en la plantilla. 10.- - La 
finalitat de l’aprovació de la plantilla és eminentment 
pressupostària, i per això s’eximeix de negociació sindical. 
A més, es tracta d’un instrument d’ordenació de personal que 
es presenta com una típica manifestació de la potestat 
d’organització. 11.- L’article 20.U de la Llei 48 / 2015 de 
29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2016, estableix límits a la incorporació de nou personal. 
Concretament estableix que aquesta incorporació s’ha de fer 
respectant les disponibilitats pressupostàries del capítol I 
dels corresponents pressupostos de despeses. En aquest sentit 
l’estat actual d’execució del capítol 1 del pressupost i la 
previsió d’incorporació de les persones que han d’ocupar les 
places creades, una vegada acabat el procés selectiu 
corresponent, permet fer la modificació de plantilla per 
ampliació de places degut a que hi ha crèdit disponible, 
sense perjudici de les possibles modificacions de crèdit 
entre aplicacions pressupostàries de capítol 1 que siguin 
necessàries. Per altre banda sotmet aquests límits per la 
incorporació de nou personal al compliment de la taxa de 
reposició d’efectius, que depenent de l’Administració i del 
sector pot ser del 100% o del 50%, cosa que limita la 
incorporació de nou personal funcionari de carrera o personal 
laboral fix. Malgrat això, l’Ajuntament de Figueres no ha 
esgotat el límit de la taxa de reposició ja que quan va 
aprovar l’oferta d’ocupació pública, es va fer constar que 
dels sectors, àmbits, cossos o categories per als quals es 
permet emetre oferta pública pel 100% de reposició d’efectius 
s'ha produït 1 vacant (educadora de la llar d’infants), i en 
la resta de casos s’han produït 12 vacants computables pel 
que fa a la taxa de reposició d'efectius, cosa que suposa que 
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es podria incloure a l’oferta pública d’ocupació una plaça 
d’educadora de la llar d’infants i 6 places (el 50% de les 
vacants) corresponents a altres sectors, àmbits, cossos o 
categories. D’aquestes 6 només se’n van incloure 3 en 
l’oferta d’ocupació pública, pel que amb la creació d’una 
nova plaça de tècnic d’administració general respectem el 
límit de la taxa de reposició d’efectius que ens estableix 
l’article esmentat. 12.- El procediment a seguir per a la 
modificació de la plantilla és el següent: a.- La modificació 
de la plantilla municipal, haurà de ser prèviament informada 
per la Intervenció, i s’aprovarà inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament. b.- Aprovada inicialment la modificació de la 
plantilla, s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí 
Oficial de Girona per quinze dies hàbils, durant els quals 
els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions 
davant del Ple. L’aprovació es considerarà definitiva si 
durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini 
d’un mes per resoldre-les. c.- Ateses les reclamacions 
presentades i informades aquestes, si s’escau, el Ple de la 
Corporació aprovarà definitivament la plantilla, d’acord amb 
l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local. d.- Aprovada la modificació de 
la plantilla es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i, 
si s’escau, a la de la Comunitat Autònoma respectiva, dins 
del termini de 30 dies, sense perjudici de la seva publicació 
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
Proposta de resolució: Per tot això, aquesta Comissió 
Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Figueres que adopti els següents acords: 1.- Procedir a la 
següent modificació de la plantilla de personal: a.- 
Incrementar en 2 places les places de personal funcionari, 
escala d’administració especial, subescala tècnica, classe 
policia local i els seus vigilants, escala bàsica, categoria 
agent. 2.- La plantilla de personal, en l’apartat modificat, 
quedarà, tal com es mostra: PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI. 
III -ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. B) SUBESCALA DE SERVEIS 
ESPECIALS. a) Classe: policia local i els seus vigilants. " 
Plaça: agents. Grup: C. Subgrup C2. Nombre de places: 58. 
Nombre de vacants: 6." 
 
----18. Contribucions especials: S'acorda imposar 
provisionalment les contribucions especials per finançar les 
obres d'execució de l'obra denominada "Reurbanització del 
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carrer Barceloneta". La Presidència procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 

"Vist que en data 2 de novembre de 2016, es va aprovar 
definitivament el projecte del Pla de Barris denominat 
"Reurbanització del carrer Barceloneta", que pretén establir 
una nova configuració  i reestructuració funcional i 
ambiental del carrer Barceloneta.  Vist l’informe emès en 22 
de novembre de 2016 per l'arquitecte municipal, pel qual es 
posa de manifest que les esmentades obres constitueixen una 
nova configuració i reestructuració funcional i ambiental del 
carrer Barceloneta, que originaran una major possibilitat 
d'utilitzar i gaudir de les noves infraestructures 
realitzades i dels més atractiu i confortables espais 
públics, es constata l’existència en potència d’un benefici o 
augment del valor dels bens dels subjectes passius; Vist que  
l'esmentat informe es fixa el cost previst per les obres en 
871.987,80 euros; Vist que es considera adient efectuar un  
repartiment entre els propietaris dels immobles beneficiats, 
en concepte de benefici o d'augment del valor dels seus béns, 
de l'import de 152.597,86 euros corresponents al 35% del cost 
previst una vegada deduïdes les subvencions o els ajuts 
externs obtinguts de qualsevol entitat pública o privada, i 
establir com a mòduls de repartiment els metres lineals de 
façana, en un 66%, i el volum expressat en metres quadrats de 
sostre, en un 34%; Atès el que disposen els articles 28 a 37 
del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’Ordenança fiscal general núm. 2 reguladora de les 
contribucions especials, la Comissió informativa de l’àrea de 
Serveis Econòmics i Generals, i de Promoció, Comerç, Turisme 
i Participació Ciutadana proposa a l’Ajuntament en Ple, 
l’adopció dels següents acords: 1r.- Imposar provisionalment 
les contribucions especials per finançar les obres d'execució 
de l'obra denominada "Reurbanització del carrer Barceloneta", 
d’acord amb les dades establertes a l’informe que consta a 
l’annex número 1 del present dictamen. 2n.- Aprovar 
provisionalment l’Ordenança específica reguladora de les 
contribucions especials que figura a l’annex 2 del present 
dictamen i que permetrà l'ordenació de l'esmentat tribut. 
3r.- Aprovar la relació de subjectes passius i l'assignació 
provisional de les quotes individuals de les contribucions 
especials que figura a l'annex 3 del present dictamen. 4rt.-
Exposar al públic els acords anteriors mitjançant edictes al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de trenta 
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dies hàbils, comptats a partir de la publicació de l'Edicte 
al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de 
major difusió de la província, per tal que els interessats 
puguin examinar l'expedient, presentar les reclamacions que 
considerin oportunes, i, si s'escau, puguin constituir-se 
dins l'esmentat termini com a associació administrativa de 
contribuents. 5è.- En cas de no presentar-se cap reclamació 
dins els període d'exposició al públic, aquests acords es 
consideraran definitivament aprovats sense necessitat de 
resolució expressa. 6è.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència 
per tal que realitzi tots els actes i gestions que calguin 
per l’execució dels acords anteriors." Prossegueix amb l'ús 
de la paraula la Presidència que diu que estarien proposant 
l'aprovació de l'inici de l'expedient d'imposició de 
contribucions especials als titulars de la propietat que 
confronten amb aquest carrer i que s'entenen especialment 
beneficiats per les obres de reurbanització; que es fa de 
manera similar al que es va fer en el moment de la 
reurbanització del carrer de la Muralla i de la plaça de les 
Patates com és la renovació total de serveis i també del 
paviment, efectuant una calçada única; que el finançament 
d'aquestes obres va un 50% finançat per la Generalitat, un 
35% per l'Ajuntament i el 15% restant seria l'aplicació de 
contribucions especials dels veïns que s'entenen especialment 
beneficiats; que el govern municipal proposa el mateix 
criteri que es va efectuar en el seu moment de l'aplicació de 
contribucions al carrer Muralla i que també seria el que 
voldrien aplicar en el moment en què es procedeixin a 
efectuar el projectes de reurbanització dels carrer La 
Jonquera, Ample i Peralada que són els restants que estan 
previstos en aquest àmbit del Pla del Centre Històric fins a 
31 de desembre de 2018. 

Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
darán apoyo a este punto como ya expresaron en su momento; 
que, después de haber visto diferentes publicaciones en la 
prensa, les gustaría matizar que al final lo que se termina 
pagando es un 17,5% del coste total de la obra porque el 50% 
viene financiado desde la Generalitat, pero que, de todas 
formas, aunque estén hablando de las contribuciones 
especiales, consideran que  es un buen momento para hacerlo, 
ya que  ahora están dentro del Pla de Barris y que si lo 
hicieran dentro de cuatro o cinco años esta subvención no 
vendría y los vecinos terminarían pagando el doble de la 
cuota que están pagando en este momento; que también votan a 
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favor porque el gobierno les apoyó en el Pla de Barris porque 
hicieron los cambios que Ciutadans consideró oportunos y 
porque creen que es una buena mejora para la ciudad y para la 
zona, pero sobre todo para la calle Barceloneta que lo 
necesita y que por todo esto les van a dar apoyo. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que en aquesta ocasió el que faran serà 
abstenir-se, tot i que estan parlant sobre les contribucions; 
que no ho fan pel fet que no vegin clara la lletra petita de 
la contribució que toca als veïns que com bé ha explicat 
l'Héctor en bona mesura una part ve finançada pel Pla de 
Barris, sinó que aquesta abstenció és una abstenció per 
recordar-los que seria interessant escoltar i repensar el que 
han expressat els veïns del carrer Barceloneta sobre la seva 
idea o opinió de la mobilitat en aquest carrer; que repeteix 
que són conscients que el que estan aprovant són les 
contribucions i que no és el projecte que defineix com 
quedaran aquestes obres ni la mateixa mobilitat, però que sí 
que consideren, segons expliquen els veïns, que el 
plantejament que hi ha de mantenir un sol nivell en un carrer 
tan estret on hi ha un trànsit de vehicles podria generar o 
tenir conseqüències importants sobre la seguretat dels 
vianants; que la seva abstenció és en el sentit de recordar,  
sol�licitar i fer un prec que puguin veure quina seria la 
millor manera de tenir enllestida la rehabilitació i 
adequació d’aquest carrer; que s'escolti als veïns i que si 
hi estan d’acord els agradaria que ho poguessin repensar 
entre tots. 

Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que no tenien prou clar sobre si era el 35%, el 15% o el 17%; 
que ara entenen que és el 17%; que volen fer la reflexió que 
quan es va fer el carrer Canigó va ser un 15%; que al carrer 
Muralla i la Plaça de les Patates va ser el 17,5%; que demana  
que, abans d'emetre el vot, es digui si podria ser com el 
carrer Canigó i que estan d’acord que és molt poca 
diferència, però que creu que es podria fer per no marcar un 
desgreuge en un carrer o en uns altres. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef 
Creus que diu que voldria fer una reflexió en veu alta; que 
la situació en el moment en què es van fer les obres al 
carrer Canigó era una i que ara n’és una altra; que han de 
pensar que la Llei Reguladora de les Hisendes Locals diu que 
l’Ajuntament pot repercutir en els veïns fins a un 90% del 
que serà la base imposable de les contribucions especials; 
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que seria un 90% dels 435.000 euros que és la part que, en 
principi, ha de suportar l’Ajuntament de Figueres perquè ha 
quedat clar que els altres 435.000  vénen amb subvenció del 
Pla de Barris; que dins el marge que hi ha de poder 
repercutir, del tot injust el que diu la Llei d’Hisendes 
Locals, fins a un 90% sobre els veïns, entenen que un 35%, 
per tant, un 17,5% del total de les obres vénen a ser 
paràmetres justos; que és el que el govern entén a l’hora de 
fer càlculs; que han de pensar que les contribucions 
especials són uns impostos que s’exigeixen com a conseqüència 
de la realització d’obres que al final redundaran en benefici 
de la propietat perquè, al final, això significarà un augment 
de valor del patrimoni; que consideren que un 17,5% és una 
xifra assumible; que s'ha de tenir en consideració que la 
llei permet utilitzar quatre ítems o quatre mòduls, però que 
han tingut en consideració els metres lineals de façana, en 
un 66%, i en segon lloc la volumetria en la resta fins 
arribar a un 100% i que entén que són xifres raonables. 

Seguidament, intervé la senyora Lladó Saus que diu que 
estan d’acord amb l’execució del Pla de Barris que es vol dur 
a terme en el carrer Barceloneta, però que també estan 
d’acord amb el que ha comentat la regidora del Partit 
Popular; que la mateixa alcaldessa ha manifestat en diferents 
ocasions que el tant per cent que s’aplicaria als veïns seria 
un 15%; que amb això estaven contents perquè era el mateix 
percentatge que s’havia anat aplicant en d’altres 
contribucions especials com la del carrer Muralla o la Plaça 
de les Patates i que voldrien un aclariment sobre si 
finalment és un 17,5% com diu el regidor Masquef o un 15% com 
ha dit l'alcaldessa en vàries ocasions. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que tal com està el tema i com ha dit 
el senyor Amelló és un 17,5% perquè el cost global de les 
obres són 871.987 euros, del qual el 50% ve subvencionat per 
la Generalitat, els restants 435.993,90 euros se'n 
repercuteix un 35% als veïns i el restant 65% se’n fa càrrec 
l’Ajuntament de Figueres; que si els veïns es fan càrrec del 
35% sobre 435.993,90 fent una regla de tres és un 17,5% sobre 
el muntant total de l’operació i que els números són els que 
són. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que el compromís era del 15%; que té una informació de la 
pròpia gerència que diu que és el 15% i que, per tant, creu 
que haurien de rectificar en aquest punt i posar el 15%; que 



 48 

sempre s’han compromès en un 15%; que així s’havia 
especificat en  informes tècnics i que, per tant, s’hauria de 
modificar el dictamen en el punt que l’import de les 
contribucions és del 15%. 

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

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

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que quedaria aprovat aquest inici 
d’expedient de contribucions especials que dóna el tret de 
sortida a l’execució i anar per la licitació de les obres; 
que un cop efectuat el projecte i l’inici de les 
contribucions especials, entenen la possibilitat que tots els 
interessats puguin fer al�legacions en el moment que se 
sotmeti a informació pública i que hi haurà una posterior 
aprovació definitiva. 
 

----19. Aportacions i subvencions: S'aproven les bases 
reguladores per a l’atorgament de subvencions per facilitar 
la pràctica esportiva en els clubs de la ciutat. El senyor 
Casellas Borrell procedeix a la lectura del dictamen següent 
el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Es proposa l’aprovació de les bases reguladores per a 
l’atorgament de subvencions per facilitar la pràctica 
esportiva en els clubs de la ciutat de Figueres. L'objecte 
d'aquestes bases és la concessió de subvencions per a la 
promoció de l’esport a la ciutat i facilitar l’accés a la 
pràctica esportiva a infants entre 6 i 18 anys amb 
dificultats econòmiques que estiguin empadronats a Figueres i 
que realitzen activitats esportives  en una entitat esportiva 
de la ciutat. L’import màxim de la subvenció serà el 90% de 
la inscripció, inclòs l’equipament, si s'escau , fins a un 
import màxim de 400,00€. A l’expedient existeix informe del 
Coordinador del Servei d’Esports favorable a l’aprovació 
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d’unes bases per a l’atorgament d’aquestes beques. Les bases 
específiques s’adeqüen, pel que fa a objecte, contingut i 
elements a allò que disposa la normativa aplicable: Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el 
reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol; el Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i la base 
11.8 de les Bases d’execució del pressupost municipal per a 
l’any 2016. L’òrgan competent per a l’aprovació de bases per 
a la concessió de subvencions és el Ple. En base als 
antecedents exposats; la Comissió Informativa General proposa  
al Ple de l'Ajuntament  l'adopció dels acords següents: 1r. 
Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de 
subvencions per facilitar la pràctica esportiva en els clubs 
de la ciutat de Figueres, que s’adjunten com a annex a 
aquests acords. 2n. Sotmetre les bases a informació pública 
durant un termini de 20 dies mitjançant anunci al BOP i al 
tauler d'anuncis de la corporació i, per referència, al DOGC. 
Paral�lelament, fer difusió de les bases a la pàgina web de 
l'Ajuntament, als mitjans de comunicació locals i comarcals i 
mitjançant altres sistemes de difusió adients a la naturalesa 
de la convocatòria. En el supòsit que no es formulin 
al�legacions i/o reclamacions durant el termini d'informació 
pública, les bases quedaran aprovades definitivament. 3r. 
Facultar a l'alcaldessa presidenta la realització de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors. Annex. BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS PER FACILITAR LA PRÀCTICA ESPORTIVA EN ELS CLUBS 
DE LA CIUTAT DE FIGUERES. 1. OBJECTE . L'objecte d'aquestes 
bases és la concessió de subvencions per a la promoció de 
l’esport a la ciutat i facilitar l’accés a la pràctica 
esportiva a infants entre 6 i 18 anys amb dificultats 
econòmiques que estiguin empadronats a Figueres i que 
realitzen activitats esportives  en una entitat esportiva de 
la ciutat.  2. CONDICIONS GENERALS . Les subvencions a les 
quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari 
i eventual, són lliurement revocables i reductibles en els 
supòsits previstos per la normativa de subvencions i les 
presents bases reguladores, no generen cap dret a l’obtenció 
d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden 
al�legar com a precedent.  La gestió de les subvencions 
s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no  
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discriminació, eficàcia i eficiència.  Aquest procediment per 
a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de 
concurrència competitiva.  3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI. El crèdit 
pressupostari destinat a aquestes subvencions serà el que 
marqui la convocatòria corresponent.  4. BENEFICIARIS . 
Podran gaudir d’aquests subvencions, els nois i noies 
empadronades a Figueres, que tinguin entre 6 i 18 anys d’edat 
complerts, que vulguin practicar esport i que estiguin 
inscrits/inscrites en un club esportiu de la ciutat de 
Figueres.  Les subvencions s’atorgaran als/a les esportistes, 
que actuaran com a sol�licitants i el seus tutors legals en 
seran els representants. Els beneficiaris de les beques són 
els esportistes i els imports atorgats es pagaran directament 
als clubs.  5. LES CONDICIONS I ELS REQUISITS. Podran obtenir 
la condició de beneficiaris/àries de les subvencions a què es 
refereixen aquestes bases les persones que acompleixin les 
condicions i els requisits següents:  - Estar empadronat al 
municipi de Figueres . - Tenir entre 6 i 18 anys. - Estar 
inscrit en un club de la ciutat. - Complimentar degudament la 
sol�licitud i presentar-la, dins el període establert, 
Adjuntar la documentació requerida.  - Acomplir els requisits 
sòcio-econòmics establerts: tenir una renda anual agregada 
sumant tots els membres de la unitat familiar igual o 
inferior al salari mínim interprofessional, que per l'any 
2016 és de 9.172,80 €.  6. LA SOL�LICITUD I DOCUMENTACIÓ A 
LLIURAR . Les sol�licituds per participar a la convocatòria 
d’aquestes bases s’han de formular mitjançant imprès 
normalitzats que es facilitaran a les entitats esportives, a 
l’OMAC de l’Ajuntament de Figueres o es podran descarregar 
directament en la pàgina web de l'ajuntament: 
www.figueres.cat. Les sol�licitud s’hauran de lliurar a 
l’Ajuntament de Figueres, en el termini de 30 dies a partir 
de la data que marqui la convocatòria. Els interessats hauran 
de lliurar la següent documentació:  1. Imprès de sol�licitud 
degudament omplert . 2. Certificat del Club Esportiu, 
demostratiu d’estar inscrit en el mateix i de l’import de la 
quota anual de l'entitat. 3. Certificat de convivència dels 
membres de la unitat familiar. 4. Declaració de la Renda de 
tots els membres de la unitat familiar, presentada a Hisenda 
de l’últim exercici.  5. Document d'autorització de pagament 
per entitat financera del club esportiu. En cas de germans, 
cal aportar omplir una sol�licitud per a cada germà però 
només una còpia de la documentació. Si la documentació 
presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable 
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requerirà a l’interessat per corregir-la o completar-la en el 
termini improrrogable de 10 dies hàbils. De no fer-ho 
s’estendrà per desestimada la seva sol�licitud. 7. LA QUANTIA 
DE LA SUBVENCIÓ . L’import màxim de la subvenció serà el 90% 
de la inscripció, inclòs l’equipament, si s'escau , fins a un 
import màxim de 400,00€. El pagament s’ordenarà prèvia 
presentació del compte justificatiu. 8. TERMINI PER PRESENTAR 
LES SOL�LICITUDS. El termini per a presentar les sol�licituds 
serà el que marqui la convocatòria.  9. NOTIFICACIONS. Les 
concessions i denegacions així com tots els actes 
administratius derivats de la tramitació administrativa 
relativa a les sol�licituds per concórrer a les convocatòries 
que es portin a terme en el marc d’aquestes bases es 
notificaran electrònicament, via e-NOTUM, als sol�licitants 
que hagin manifestat la seva autorització a ser notificats 
per aquest mitjà, de forma expressa, en l’imprès de 
sol�licitud. El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic 
o un SMS d’avís informant del dipòsit de la notificació, a 
l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil que 
consti en el document d’autorització signat pel sol�licitant. 
L’accés a les notificacions electròniques per part de les 
persones autoritzades requerirà la seva identificació 
mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al 
número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic 
autoritzats. La notificació electrònica s’entendrà rebutjada 
a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la posada a 
disposició de persones autoritzades, han transcorregut cinc 
dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, 
llevat que, d’ofici o a instància del destinatari es comprovi 
la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi. 10. 
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS. 10.1. 
Publicació. Les presents bases es publicaran, com a mínim, 
mitjançant anunci al BOPG i al tauler d’anuncis de la 
corporació, i per referència al DOGC. Paral�lelament, se’n 
farà difusió a la pàgina web de l’Ajuntament 
www.figueres.cat,  i mitjançant altres sistemes de difusió 
adients a la naturalesa de la convocatòria. 10.2. Instrucció 
del procediment. El Servei d’Esports de l’Àrea de Serveis a 
les Persones,  serà el competent per instruir el procediment 
de concessió de les subvencions que són objecte d’aquestes 
bases i realitzarà d’ofici les actuacions necessàries per a 
la determinació, coneixement i comprovació de les dades en 
virtut de les quals es formularà la corresponent proposta de 
concessió. 10.3. Proposta i resolució. Les sol�licituds 
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presentades es valoraran d’acord amb els criteris 
d’atorgament generals i els requeriments i criteris 
específics recollits en les presents bases. Es constituirà 
una “Comissió d’avaluació”, formada  pel cap del servei de 
Benestar Social, el cap del servei d’esports i els regidors 
d’aquests serveis. La comissió d’avaluació  valorarà, en base 
als criteris de valoració, i elevarà la resolució de les 
sol�licituds a l'Alcaldia, la qual resoldrà com a màxim en el 
termini de tres mesos a comptar des de la data de 
finalització del termini de presentació de sol�licituds.  11. 
OBLIGACIONS DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA. Són obligacions 
del/de la beneficiari/ària col�laborar amb l’Ajuntament de 
Figueres, tant el/la beneficiari/ària com el club on està 
inscrit/a,  promoure el joc net, la integració social  i els 
valors educatius de l'esport. 12. JUSTIFICACIÓ. 12.1 Forma i 
termini de presentació del compte justificatiu. Els 
interessats acreditaran la realització de l’activitat 
mitjançant la presentació de la següent documentació: - 
Certificat d’assistència i aprofitament de l’activitat 
esportiva durant el curs corresponent expedit per l’entitat 
esportiva.  - Certificat de l’entitat esportiva en el qual es 
determini la despesa imputada al noi/noia subvencionat/da en 
concepte de material, desplaçaments i personal entrenador. 
Tota la documentació ha de ser presentada via registre 
municipal en el termini d’un mes una vegada hagi finalitzat 
l’activitat.  12.2 Deficiències en la justificació: El centre 
gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa 
es presenti en els terminis fixats i l’haurà de verificar 
formalment. 1.- En el cas que la documentació presentada com 
a justificació fos incompleta o incorrecta, es comunicarà a 
l’interessat la necessitat de solucionar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de 10 dies 
hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació 
o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués 
avançat el seu pagament. 2.- Si un cop finalitzat el termini 
de presentació de la documentació justificativa, aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari 
per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de 
15 dies hàbil, a comptar des de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que, de no fer-ho es procedirà a revocar la 
subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas 
que s’hagués avançat el seu pagament. 11. DESISTIMENT. El 
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beneficiari pot desistir a la subvenció, restant alliberat 
del compliment de la càrrega o de l’afectació a què es trobi 
sotmès, amb la pèrdua del dret a exigir-la. El desistiment ha 
de ser previ al seu cobrament. En cas contrari el beneficiari 
ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.  
12. INFRACCIONS. En matèria d’infraccions i sancions 
s’aplicarà el que es disposa en els articles 52 a 69 de la 
Llei 39/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions. 13. 
PUBLICITAT. L’extracte de la convocatòria de les subvencions 
regulades en aquestes bases, previst a l’article 17.3.b de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
També es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a 
la pàgina web municipal www.figueres.cat. 14. RÈGIM JURÍDIC. 
En tot allò no previst expressament en aquestes bases són 
d’aplicació les Bases d’execució del Pressupost municipal 
2016, aprovat definitivament sessió extraordinària del Ple 
Municipal de l’Ajuntament de Figueres de data 3 de març de 
2016;  la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la llei general de subvencions; 
el Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual 
s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals; el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 
la resta de normativa d’aplicació." 
 
----20. Patrimoni municipal: S'aprova el contracte de cessió 
d'ús temporal d'unes finques propietat de l'Institut Català 
del Sòl en el sector de l'àmbit del Pla parcial sector 
Avinguda Costa Brava. La Presidència procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 

"Per acord del Ple  Municipal,  adoptat en la sessió de 
data 14 de gener del 2014, es va aprovar el contracte de 
cessió d’ús temporal de tres solars ara edificables que es 
corresponen amb les parcel�les 6, 15 i 16 resultants del 
projecte de reparcel�lació del Pla Parcial del Sector 
Avinguda costa Brava, per tal de destinar-los provisionalment 
a aparcament de vehicles sempre que i mentrestant no es 
destinin a la construcció d’habitatges, pel preu de 500€ 
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mensuals més IVA que pertoqui d’acord amb la normativa 
vigent. Aquest contracte finalitzava el 25 de novembre de 
2016. A  l’expedient es va incorporar l’ informe emès pel 
tècnic d’administració general adscrit  a  l’Àrea d’urbanisme 
en data 10 de gener de 2014, on es fa constar que no es 
compleix amb el pla d’etapes i els terminis establerts per 
edificar, i per tant existiria un incompliment del deure 
d’edificar en els terminis establerts en el planejament 
aprovat, i que s’hauria de procedir en la forma establerta en 
l’article 175 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme, com en la forma establerta als articles 229 a 
233 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el reglament de la Llei d'urbanisme. Havent finalitzat el 
contracte amunt esmentat l’Ajuntament de Figueres i 
l’Institut Català del Sòl  han  pactat i elaborat novament un 
altre ’esborrany de contracte, adjunt, en base al qual, 
l’Institut Català del Sòl cedeix ara l’ús de 2 solars també 
edificables i de la seva propietat (que es corresponent amb 
les parcel�les  5 i 16)  a l’Ajuntament de Figueres, situats 
al Pla parcial del sector Avinguda Costa Brava de Figueres, 
per a destinar-les a l’adequació d’un aparcament de vehicles 
en superfície. Al respecte s’ha incorporat l’informe emès per 
l’arquitecta municipal el 25/11/2016 (referència 
INGE2016000218) on consta que pel que fa al situat  a la 
finca 16 no necessita cap obra d’adequació, però si necessita 
d’obra d’adequació el situat a la finca 5, obres les quals no 
pot quantificar en aquests moments. Igualment s’ha incorporat 
a l’expedient l’informe emès per la tècnic d’administració 
general adscrit a patrimoni en data 28/11/2016 (referència 
INGE2016000225). Atès el que disposa el Decret legislatiu  
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, el Reglament de patrimoni dels ens 
locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, el Text 
refós de la llei d’urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, i les seves modificacions posteriors,  
el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei d'urbanisme i la resta de la normativa 
vigent, la Comissió Informativa General proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar el 
contracte adjunt de cessió d’ús temporal de les finques 5 i 
16 propietat de l’Institut Català del Sòl, en el sector de 
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l’àmbit del Pla parcial sector Avinguda Costa Brava, en favor 
de l’Ajuntament de Figueres per a destinar-les 
provisionalment a un aparcament de vehicles, de caràcter 
temporal i pel preu i terminis establerts en l’esmentat 
contracte. 2n.- Facultar a l’alcaldessa presidenta per a la 
signatura del contracte així com per a la realització de 
tants actes i gestions com calguin per a  l’execució de 
l’acord anterior." Prossegueix amb l’ús de la paraula la 
Presidència que diu que aquestes tres parcel�les s’han 
utilitzat al Parc de les Aigües com a aparcaments dissuasius 
que s'han anat habilitant a la zona nord de la ciutat; que 
són de gran utilitat per facilitar l’aparcament a l’entrada 
del casc antic des de la zona nord-est; que com ha explicat 
hi havia un lloguer que finalitzava el 25 de novembre de 
2016; que per part de Incasol, que són els propietaris 
d’aquestes tres parcel�les edificables, es comunica la 
possibilitat de renovar els lloguers, no obstant, se cedeix 
l’ús de dos solars edificables que són les parcel�les 5 i 16 
destinades a adequació d’aparcament de vehicles en 
superfície; que la finca 16 ha estat venuda per part de l’ 
Incasol degut a que té aprofitament residencial i que no és 
possible la renovació del contracte perquè s’hi construiran 
edificis; que el compromís per part d’Incasol amb 
l’Ajuntament és el d’ubicar o cedir l’ús d’una altra 
parcel�la que hi ha en el mateix àmbit, però col�locada cap a 
la Plaça Lluís Companys  que seria objecte d’una cessió d’ús 
temporal en un contracte posterior i que, per tant, es 
tractaria d’aprovar la cessió d’ús temporal de les finques 5 
i 16 d’aquest sector del Pla parcial de l’Avinguda Costa 
Brava pel mateix preu i els terminis establerts en el 
contracte. 

Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que vol fer una pregunta sobre la qüestió que ha sortit en 
premsa de l'edifici que anirà en un d'aquestes terrenys; que 
es diu que hi ha uns pisos tutelats per a gent gran; que això 
els satisfà perquè aquest grup ho portava a la campanya; que 
pregunta que si serà tot l'edifici o uns quants pisos; que si 
la resta de l'edifici serà de protecció i que pregunta que si  
Incasol ha informat de quina manera seria aquest tema. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que no ha llegit la notícia que apareix 
en premsa perquè avui no ha tingut temps, però que suposa que 
fa referència a una pregunta que li van fer els mitjans i que 
realment és una informació que s’ha passat des del govern 



 56 

municipal de la reactivació de l’interès que hi ha en aquest 
sector del Parc de les Aigües i de l’Avinguda Costa Brava de 
dur a terme allò pel qual es va fer en el moment en què es va 
aprovar aquest pla parcial, tant des del punt de vista 
d’iniciatives privades que compren parcel�les per fer-hi 
edificis o com seria el cas d’aquesta parcel�la que era 
aparcament, però que s'haurà de canviar per un altre perquè 
s’ha venut per fer-hi pisos com des d’un altre que està en 
estudi i projecte; que han de permetre que sigui prudent en 
dir qui hi està interessat, però que sí que hi ha un 
establiment comercial que estaria interessat a fer un centre 
comercial a la planta baixa que en aquestes parcel�les està 
permès; que seria molt interessant que s’hi pogués fer una 
iniciativa municipal de fer pisos assistits per a gent gran 
sobre aquest centre comercial; que la possibilitat 
d’instal�lació d’una activitat comercial en planta baixa 
abaratiria molt més el vol per poder-hi fer pisos assistits 
per a gent gran d’acord amb algun projecte que els 
interessaria dur a terme com a primera experiència aquí a 
Figueres de pisos assistits i que, per tant, seria centre 
comercial en planta baixa i pisos assistits en alçada. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
 
----21. Assumptes urgents: A l'apartat d'assumptes urgents es 
produeixen les intervencions següents: 
 

----Cultura: Es ratifica el decret del regidor delegat del 
Servei de Cultura Popular i Festes pel qual es constitueix el 
Comitè Organitzador de la Capital de la Sardana Figueres 
2017. El senyor Felip Gayolà procedeix a la lectura del 
decret següent: 
 "La Confederació Sardanista de Catalunya, el Foment de 
la Sardana Pep Ventura i l’Ajuntament de Figueres van signar 
el protocol d’actuació per tal que la ciutat de Figueres 
sigui la Capital de la Sardana de l’any 2017. Aquest protocol 
va ser aprovat pel ple de l’Ajuntament del dia 6 de juliol de 
2016 i preveu la constitució d’un Comitè Organitzador de 
l’esdeveniment. Els compromisos de l’Ajuntament establerts en 
el protocol d’actuació són els següents: Constituir a la 
localitat un comitè, amb la missió d’organitzar, finançar i 
dur a terme els actes de la celebració d’acord amb les 
condicions establertes en les Bases i en el dossier presentat 
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a la Comissió Capital de la Sardana. Els presidents nats 
d’aquest comitè seran l’Alcaldessa de la Capital de la 
Sardana, el Coordinador de la Comissió Capital de la Sardana 
i el Cap portaveu d’aquest Comitè local, que serà nomenat 
entre les persones que la formen. El Comitè Organitzador 
estarà format preferentment per les entitats sardanistes 
locals acompanyades d’altres entitats de cultura popular 
presents en la localitat escollida i estarà compost per un 
nombre indeterminat de persones.  Després de les primeres 
reunions organitzatives amb les entitats i responsables 
polítics de cultura popular per part de les tres institucions 
signants s’ha fet una proposta pel que fa als membres del 
Comitè Organitzador de la Capital de la Sardana Figueres 
2017.  En l’expedient consta l’informe del Cap del Servei de 
Cultura en què exposa la necessitat de constituir l’esmentat 
Comitè, seguint el protocol aprovat pel ple de l’Ajuntament 
de Figueres del dia 6 de juliol de 2016. Per tot això, el 
regidor delegat del Servei de Cultura Popular i Festes, per 
delegació de l'Alcaldia Presidència, resol: 1r. Constituir el 
Comitè Organitzador de la Capital de la Sardana Figueres 2017 
previst al protocol d’actuació signat per la Confederació 
Sardanista de Catalunya, el Foment de la Sardana Pep Ventura 
i l’Ajuntament de Figueres i establir que la seva composició 
serà la següent: - Presidents nats del Comitè Organitzador: 
Marta Felip Torres, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de 
Figueres. Víctor Sallés i Bofill, Coordinador de la Comissió 
Capital de la Sardana. - Components per part de la 
Confederació Sardanista de Catalunya: Joaquim Rucabado i 
Aguilar, president de la Confederació Sardanista de 
Catalunya. - Per part del Foment de la Sardana Pep Ventura: 
Montserrat Mauné Roca, presidenta del Foment de la Sardana 
Pep Ventura. Esteve Xaudiera i Juanola, secretari de la 
mateixa entitat. - Components per part de l’Ajuntament de 
Figueres, un representant de cadascun dels grups municipals: 
Convergència i Unió, Joaquim Felip i Gayolà, regidor de 
Cultura Popular i Festes. Partit Socialista de Catalunya, 
Alfons Martínez Puig, regidor de Cultura, Turisme i Promoció 
Cultural. Candidatura d’Unitat Popular, Natàlia Sánchez Dipp. 
Esquerra Republicana – MES, Agnès Lladó Saus. Partit Popular 
de Catalunya, Diego Borrego Torres. Ciutadans, Toni Pérez 
Márquez. Compromís d’Esquerres per Figueres, Òscar Vergés 
Moreno. - I també els tècnics municipals: Ferran Campistol 
Costa, Coordinador del Servei de Joventut. Josep Maria Torner 
i Malé, Cap del Servei de Cultura. - Components de les 
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entitats de cultura popular de la ciutat de Figueres: Eduard 
Ayats Aljarilla, president del Casino Menestral Figuerenc. 
Pere Puig Griessenberger, director del Centre de Formació 
Musical Pep Ventura de Figueres. Josep Maria Godoy Tomàs, 
representant el Servei Educatiu de l’Alt Empordà. Alfons 
Gumbau Masó, periodista i músic, coordinador del Comitè 
Organitzador. 2n. Determinar que el comitè tindrà com a 
funcions vetllar per la coordinació i impuls en 
l'organització dels actes públics, la propaganda i les 
relacions públiques, l'estructura d'acolliment i serveis i 
els assumptes legals i oficials així com les finances i 
administració que es derivin de les activitats compreses en 
la programació de la Capitalitat de la Sardana Figueres’2017. 
3r. Notificar el decret als interessats." 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de sotmetre a ratificació  
del Ple de l’Ajuntament el decret abans transcrit. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, ratificar el decret abans transcrit. 
 
----Personal.: Es rectifica l'acord del Ple de ratificació de 
l'acord de la Mesa General Comuna de Negociació de 10 de juny 
de 2016. El senyor Masquef Creus procedeix a la lectura de la 
proposta següent: 

"Rectificació de l’aprovació de l’establiment de 
gratificacions per serveis extraordinaris. Fets. 1.- El ple 
de l’Ajuntament, en la seva sessió ordinària de 6 de juliol 
de 2016, va aprovar la ratificació de l’acord de la Mesa 
General Comuna de Negociació de 10 de juny de 2016. 2.- 
Consultat l’acord signat a la mesa i el text de l’acord de 
ple, s’hi ha detectat el següent error de transcripció:  On 
diu: "a.- Es modifica l’article 13 de l’acord de condicions 
de treball del personal funcionari, eliminant-se el límit de 
les 80 hores anuals de serveis extraordinaris. b.- Es fixa un 
preu per gratificacions per serveis extraordinaris de 35 
euros/hora, per totes aquelles hores extraordinàries o 
serveis extraordinaris que es realitzin en el marc de les 
operacions i serveis del pla de barris, sense perjudici del 
límit legal màxim de 80 hores anuals pel que fa al personal 
laboral. c.- El preu hora especial s’aplicarà a tot el 
personal que hagi de prestar els seus serveis en operatius o 
serveis inclosos dins els desenvolupament del pla de barris. 
d.- Els serveis extraordinaris inclosos dins el pla de barris 
tindran caràcter voluntari, s’oferiran a tot el personal 
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involucrat al desenvolupament del pla i es vetllarà per tal 
que la distribució dels serveis es faci de forma equitativa 
entre tot el personal que manifesti la seva voluntat de 
participar-hi." Ha de dir:  "a.- Eliminar el límit de les 80 
hores anuals de serveis extraordinaris. b.- Fixar un preu per 
gratificacions per serveis extraordinaris de 35 euros/hora, 
per totes aquelles hores extraordinàries que es realitzin en 
el marc de les operacions i serveis del pla de barris. c.- 
Establir un límit de 12 hores per persona i mes per ser fetes 
en el marc de les operacions i serveis del pla de barris. c.- 
El preu hora especial s’aplicarà a tot el personal que hagi 
de prestar els seus serveis en operatius o serveis inclosos 
dins els desenvolupament del pla de barris. d.- Els serveis 
extraordinaris inclosos dins el pla de barris tindran 
caràcter voluntari, s’oferiran a tot el personal involucrat 
al desenvolupament del pla i es vetllarà per tal que la 
distribució dels serveis es faci de forma equitativa entre 
tot el personal que manifesti la seva voluntat de participar-
hi." Fonaments jurídics. D’acord amb l’article 105.2 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú 
(aplicable segons la Disposició Transitòria Tercera de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les administracions públiques 
podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes. Proposta. Per tot això 
l’Alcaldessa presidenta proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: Únic.- Rectificar l’acord de ple de 
ratificació de l’acord de la Mesa General Comuna de 
Negociació de 10 de juny de 2016, en el sentit següent:  On 
diu. "a.- Es modifica l’article 13 de l’acord de condicions 
de treball del personal funcionari, eliminant-se el límit de 
les 80 hores anuals de serveis extraordinaris. b.- Es fixa un 
preu per gratificacions per serveis extraordinaris de 35 
euros/hora, per totes aquelles hores extraordinàries o 
serveis extraordinaris que es realitzin en el marc de les 
operacions i serveis del pla de barris, sense perjudici del 
límit legal màxim de 80 hores anuals pel que fa al personal 
laboral.  c.- El preu hora especial s’aplicarà a tot el 
personal que hagi de prestar els seus serveis en operatius o 
serveis inclosos dins els desenvolupament del pla de barris. 
d.- Els serveis extraordinaris inclosos dins el pla de barris 
tindran caràcter voluntari, s’oferiran a tot el personal 
involucrat al desenvolupament del pla i es vetllarà per tal 
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que la distribució dels serveis es faci de forma equitativa 
entre tot el personal que manifesti la seva voluntat de 
participar-hi." Ha de dir:  "a.- Eliminar el límit de les 80 
hores anuals de serveis extraordinaris. b.- Fixar un preu per 
gratificacions per serveis extraordinaris de 35 euros/hora, 
per totes aquelles hores extraordinàries que es realitzin en 
el marc de les operacions i serveis del pla de barris. c.- 
Establir un límit de 12 hores per persona i mes per ser fetes 
en el marc de les operacions i serveis del pla de barris. d.- 
El preu hora especial s’aplicarà a tot el personal que hagi 
de prestar els seus serveis en operatius o serveis inclosos 
dins els desenvolupament del pla de barris. e.- Els serveis 
extraordinaris inclosos dins el pla de barris tindran 
caràcter voluntari, s’oferiran a tot el personal involucrat 
al desenvolupament del pla i es vetllarà per tal que la 
distribució dels serveis es faci de forma equitativa entre 
tot el personal que manifesti la seva voluntat de participar-
hi." 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que volia fer un parell de reflexions; que, evidentment, hi 
donaran suport, però que com aquí posa des del mes de juny 
que aquestes actes no estaven signades; que tal com van 
manifestar l’altre dia creu que seria convenient que les 
actes siguin aprovades amb un temps prudent perquè ara es 
troben que aquí es canvia que es puguin fer més de 80 hores 
anuals i que vol dir que això fins el mes de febrer, més o 
menys, no entrarà en vigor perquè primer s’han hagut de 
firmar les actes i s'ha de passar a Treball i al Butlletí 
Oficial de l'Estat; que la gent que potser hagi fet més de 80 
hores no les podran cobrar fins que això entri en vigor; que 
cal trobar la manera o buscar algú que pugui fer les actes 
perquè es puguin signar amb temps, ja que després s'han de 
signar a corre-cuita perquè s'acaba d'any i hi podria havr 
problemes; que aquestes més de 80 hores que es podran fer 
anuals només serà per als funcionaris; que pregunta que com 
està el tema dels laborals i que si es pensa fer alguna cosa 
perquè puguin cobrar les hores. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que a la primera sessió de la Mesa de 
Negociació es va parlar que s’hauria de seguir un protocol 
d’actuació a l’hora de firmar les actes o si més no els 
acords i treballar de manera sistemàtica; que vol recordar 
que l’acta tampoc estava firmada per la part social, no només 
per la pública; que la gent pot estar tranquil�la perquè 
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cobrarà totes les hores, ja que, òbviament, les han 
treballat, s’han meritat i la gent cobrarà pels serveis 
prestats; que quant als laborals, va tenir una reunió en la 
qual hi va haver el compromís que determinats sectors 
d’aquest Ajuntament, com bàsicament treballadors de brigada o 
de cementiris, que per les tasques que fan la seva 
responsabilitat és ineludible, s’intentaria buscar una 
solució perquè no es veiessin perjudicats per aquest límit de 
80 hores sempre de comú acord amb la interventora i la 
secretària per no menyscabar els límits de la llei; que s'ha 
arribat a un acord perquè això no impliqui els diners o el 
sou i les hores meritades per aquest personal laboral; que 
això només és puntual per aquest novembre i desembre; que es 
cobraran igualment perquè són hores efectuades i, per tant, 
meritades, que s’han de cobrar, però que s'han emplaçat a la 
següent Mesa de Negociació per tal de buscar una solució que 
no només vagi bé a tothom, sinó que sigui legal, però que 
aquest problema no es tornaria a repetir, ja que tenen marge 
suficient fins que tota aquesta gent no torni a acumular 80 
hores extres, entenen que arribarien a juny, juliol o agost 
del 201 i que entén que amb aquest inici d’any aquest 
problema ja s'haurà solucionat. 
 Seguidament, torna a intervenir a la senyora Olmedo 
Delestal que diu que no ha posat en dubte que es cobraran; 
que faltaria més que no es cobressin aquestes hores, però que 
vol tornar a remarcar que val la pena que les actes, siguin 
per una part o altra, es signin amb temps prudencial; que no 
s'hauria d'esperar sis mesos com en aquest cas i que s’hagi 
de signar al matí perquè a la tarda hauria de passar. 

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

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, la proposta abans transcrita.  
 
---- A continuació, a les vint-i-una hores, prèviament 
autoritzat per la Presidència, s'absenta de la sessió el 
senyor Casellas Borrell. 
 
----A continuació, essent les vint-i-una hores, la 
Presidència suspèn la sessió. 
 
----Seguidament, a les vint-i-una hores i vint-i-nou minuts, 
es reprèn la sessió amb la presència dels membres de 
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l’Ajuntament en Ple que hi eren presents en el moment de la 
suspensió de la sessió. 
 
---- Personal: S'aprova una moció que proposava modificar el 
Reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana. La 
senyora Olmedo Delestal procedeix a la lectura de la moció 
següent: 
 "El Grup Municipal d’E.R.C.,el Grup Municipal de la 
C.U.P., el Grup Municipal del PP, el Grup Municipal de C,s,i 
el Grup Municipal de Compromis a l’Ajuntament de Figueres, 
presenta al ple d’aquest Ajuntament la següent moció. Moció 
per a la modificació del Reglament de segona activitat de la 
Guàrdia Urbana de Figueres. El 3 de març de 2015, el Ple 
municipal de l'Ajuntament de Figueres va aprovar 
definitivament el Reglament de segona activitat de la Guàrdia 
Urbana de Figueres. Aleshores es va desestimar la recomanació 
de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat (CDPD) normativa d’aplicació directa i 
invocable. Amb aquesta omissió es va generar una desprotecció 
dels drets d'un figuerenc, per la impossibilitat d'acollir-se 
a la segona activitat, dins del Cos de la Guàrdia Urbana. El 
perjudicat era en Jordi Morales, un agent que va patir un 
accident de trànsit l'any 2008. Se'l va acomiadar tractant-lo 
com a incapacitat quan la seva situació és de discapacitat. 
En aquest cas, i en absència d'un reglament de segona 
activitat per a la Guàrdia Urbana de Figueres, es va procedir 
des d'una posició restrictiva dels seus drets: no es va 
facilitar el reconeixement de la lesió davant d'un tribunal 
mèdic i se'l va acomiadar per incapacitat, generant una 
situació de discriminació. Recentment s'ha aprovat a 
Palafrugell el Reglament de segona activitat de la Policia 
Local de Palafrugell i recull les recomanacions que el 
reglament de Figueres no contempla. Per la seva banda, el 
Parlament acaba d'instar el Govern a tramitar la proposició 
de llei que regula la segona activitat dels cossos de 
seguretat i d'emergències de Catalunya, on s'inclouen les 
Policies Locals. La proposició de llei fa esment a que les 
lleis que fins ara regulaven els diferents cossos "ja no 
donen resposta als funcionaris amb unes disminucions físiques 
o psíquiques, ni estan adequades a les normes nacionals i 
internacionals". Amb aquestes regulacions, les 
administracions públiques reconeixen els drets laborals de 
les persones amb discapacitat perquè no quedin excloses per 
aquesta raó del seu dret al treball. Per aquests motius, es 
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proposa al ple de l'Ajuntament de Figueres: - modificar el 
Reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana de 
Figueres amb l'objectiu d'incloure les recomanacions de la 
CDPD envers els drets de les persones amb discapacitat i - 
impulsar totes les recomanacions del Síndic de Greuges de 
Catalunya, que implica retrotraure totes les actuacions fins 
el moment de sol�licitar la segona activitat, deixar sense 
efecte el decret d'Alcaldia de 6 d'agost pel qual es cessava 
Jordi Morales, i procedir a la constitució d'un tribunal 
mèdic d'acord a la llei. - cercar la forma menys perjudicial 
per a ambdues parts per resoldre aquesta situació de 
discriminació. I conseqüentment, demanem s’autoritzi 
l’Alcaldia perquè realitzi els actes i gestions que calguin 
per a l’execució dels acords anteriors." 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
llevan bastante tiempo detrás de este caso; que desde su 
grupo le han estado dando muchas vueltas, tanto que hasta 
última hora no tenían claro cuál iba a ser el sentido del 
voto, no por una cuestión moral, pese a que cree que el caso 
de Jordi, desde su punto de vista, sufre una discriminación 
totalmente evidente, sino que por un motivo legal; que a 
última hora de hoy han contactado con varios abogados que les 
han dicho que para asumir el punto 2, tal como recomendaba el 
Síndic de Greuges, no hay ningún tipo de problema; que hay 
unas dificultades y un camino que recorrer, pero que se puede 
asumir; que les han enviado alguna sentencia de algún caso 
similar que habían sido ganadas, que esas personas habían 
vuelto a recuperar su puesto de trabajo y que habían pasado a 
segunda actividad; que, por lo tanto, ante esto, votarán a 
favor; que creen que más allá de este punto de la legalidad 
creen que sí que ha habido una discriminación clara porque 
deberían haber tenido un reglamento de segunda actividad 
mucho antes de lo que lo han tenido, ya que, de hecho, 
deberían que haber tenido un reglamento de segunda actividad 
en el año 93; que si lo hubiesen tenido en el 95 o 97 hoy no 
estarían hablando de este punto porque esta persona habría 
podido pasar a segunda actividad y habría podido continuar 
con un trabajo digno y con un tratamiento de una persona 
normal y corriente como cualquiera de ellos merecen; que 
creen que lo que tienen que hacer, por supuesto, es aceptar 
el primer punto y modificar el reglamento de segunda 
actividad quizá tomando como ejemplo el reglamento de segunda 
actividad de Palafrugell y, por supuesto también, buscar ese 
camino que indica el Síndic de Greuges y que implica 
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retrotraerse al momento en el que se firmó ese decreto por el 
cual el señor Jordi Morales dejaba de formar parte de la 
plantilla del Ayuntamiento; que le han mandado varias 
sentencias similares donde los casos han ganado y que esto 
había sido posible; que sabe que ha habido sentencias que se 
han perdido por parte del señor Jordi Morales, pero también 
con momentos en los que se ha podido ganar; que consideran 
clara esta discriminación y que, por lo tanto, desde su grupo 
creen que deben hacer este esfuerzo; que van a votar a favor 
y que cree que este Ayuntamiento podría hacer la labor de 
intentar caminar y buscar la solución o ese punto de 
encuentro para intentar salvar la situación en la que se 
encuentran a día de hoy. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas 
que diu que donaran suport en aquesta moció, en el sentit que 
a vegades, qualsevol normativa és legal, però que consideren 
que una normativa a més de legal ha de ser justa i que 
consideren que, arribats a aquesta situació, és necessari 
canviar aquest reglament de segona activitat ja no només per 
un cas concret, sinó visualitzant el futur perquè, 
desgraciadament, els funcionaris i empleats municipals poden 
tenir accidents i situacions accidentals; que s’ha de 
preveure en un futur poder tractar els treballadors i la gent 
de l’Ajuntament d’una manera més empàtica i que, per això, 
recolzen, donen suport en aquesta moció i manifesten que cal 
impulsar les recomanacions del Síndic de Greuges i tota la 
normativa internacional aplicable en aquest cas. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que 
tota la formació i tot el que ha estudiat des del punt de 
vista legal li diu que l’aplicació retroactiva de les lleis 
no és possible; que, de fet, una de les màximes del dret és 
que no és possible l’aplicació retroactiva de les lleis; que, 
en aquest cas, existeixen un seguit de sentències que el 
senyor Jordi Morales que va presentar del seu cas i que han 
estat desestimades reiteradament per la justícia; que han 
estat, a més a més, utilitzades com a model per la pròpia 
Audiència Provincial i pel Tribunal Superior per a altres 
casos; que s’estan aplicant; que també entén que aquí el que 
hi ha és una situació de cert dubte per les recomanacions que 
planteja el Síndic de Greuges que sorprenentment parla de 
retrotraure les actuacions a un moment determinat; que li 
xoca amb tot el que sap i coneix; que entén que avui no 
s'hauria prendre una decisió; que no sap per què s’ha de 
prendre una decisió avui; que s'hauria de fer una recerca més 
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intensa portant al Ple tots els arguments que els puguin 
il�lustrar, les sentències de les quals parla el senyor 
Amelló i qualsevol altre document perquè el que volen tots és 
donar el millor a la seva gent i als seus treballadors; que 
demanaria no prendre avui una decisió sobre aquest tema, sinó 
que s’il�lustressin més àmpliament i prendre una decisió amb 
ple coneixement de causa, tot i que, repeteix que veu prou 
complicat que això es pugui tirar enrere pels motius que ha 
exposat com és que la retroactivitat de la normativa no és 
possible; que això és una màxima de dret; que hi ha un seguit 
de sentències i que és difícil d'entendre el fet d'anar en 
contra d'aquestes sentències; que és difícil d'entendre que 
això es pugui dur a terme i que, per tant, demanaria aquest 
termini per poder-se il�lustrar més àmpliament sobre aquesta 
temàtica concreta. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que li agradaria ampliar el posicionament del grup 
manifestat pel senyo Toro; que quan es tracta de moral o 
justícia tots es posarien d’acord, però que estan sobre la 
base de fets jurídics que van comportar, en el seu moment, 
que el senyor Morales Dumanjó fos cessat en situació 
d’incapacitat i, segons diuen els informes jurídics interns, 
amb una equivalència a una jubilació; que aquest senyor està 
fora del que és la vinculació jurídica amb l’Ajuntament; que 
les recomanacions del Síndic poden ser molt lícites, però que 
hi ha coses difícils de casar amb el món del dret com deixar 
sense efecte un decret d’alcaldia; que cal preguntar-se que 
com es deixa sense efecte un decret d’alcaldia amb una moció; 
que per eliminar del món jurídic un acte administratiu ha de 
ser amb una revisió d'ofici per nul�litat o inhabilitat; que 
això té els seus procediments, però que cal preguntar-se que 
com es pot deixar sense efecte un decret d’alcaldia que el 
cessava; que la bona voluntat hi és per part de tots els 
grups que estan aquí, però que necessiten instruments 
jurídics vàlids a banda de recomanacions que els permetin fer 
això; que en la moció es parla que s’ha instat al govern que 
faci una proposició de llei per incloure les Policies Locals 
en la normativa i perquè realment aquesta normativa sobre 
segona activitat, que sembla obsoleta i que no aborda casos 
com aquest, pugui ser ampliada; que potser realment tindrien 
una eina per fer el que tots voldrien fer o que es busqui un 
altre mitjà, però que se li plantegen molts dubtes de com 
fer-ho si s'aprovés aquesta qüestió; que la voluntat hi és, 
però que pregunta que com es deixa sense efecte el decret que 
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el cessava i en virtut del qual passa a una situació 
equivalent a una jubilació; que no es pot fer per una 
voluntat política aprovant una moció; que pregunta que com 
cal fer-ho això i que afegint-se a la postulació efectuada 
pel senyor Toro, demanaria que se seguís buscant la manera 
jurídica, no una declaració de voluntats, de poder fer això. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que no estaban hablando de retroactividad, sino de 
retrotraer que significa dar pasos hacia atrás para deshacer 
actos que se hayan hecho; que posiblemente tengan que buscar 
el camino; que no dice que las sentencias estén mal dictadas, 
sino que al contrario, los jueces han dictaminado en base a 
unos hechos, lo han considerado oportuno y lo habrán hecho 
con la mejor intención y de la forma que habrán considerado 
oportuna, legal y en base a los acontecimientos que en eses 
momento tengan; que es cierto que a través de una moción, no 
van a poder cambiar esto, pero sí mostrar la voluntad 
política de buscar ese camino para intentar ver si existe la 
posibilidad de intentar solventar lo que ha sido una clara 
discriminación; que cuando pasaron todos estos hechos ni él 
ni su grupo político estaban aquí, pero cree que la 
discriminación es evidente; que les tendría que caer la cara 
de vergüenza que una persona que hubiera podido pasar a 
segunda actividad no lo haya hecho porque esta Ayuntamiento 
haya sido incapaz, en 20 o 30 años, de realizar un reglamento 
de segunda actividad; que ahora tienen a una persona que ha 
sufrido las consecuencias de no tener ese reglamento de 
segunda actividad y lo único que le dicen es que esto es lo 
que hay; que tendrían que ser suficientemente conscientes de 
intentar trabajar para intentar solventarlo, por supuesto con 
fundamentos jurídicos y desde el marco legal o, por lo menos, 
trabajar con toda la intensidad que puedan para solucionarlo; 
que una moción es una moción; que las que se quieren tirar 
para adelante se tiran y las que no se quiere no se tiran, 
pero quizá aprobar esta moción aunque no les permita 
retrotraer directamente sin tener en cuenta las consecuencias 
jurídicas y los actos que ya han realizado, quizá les permita 
sentarse a todos en una mesa incluido el señor Morales con 
sus asesores o abogados, para intentar buscar esas vías 
legales donde intentar solventar la discriminación que él ha 
sufrido; que ellos si se suman a esta moción, básicamente, 
para poder sentarse todos en una mesa e intentar buscar esa 
solución y que se tendrán que buscar los fundamentos 
jurídicos y habrá que buscar cómo hacerlo, por supuesto, 
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siempre desde la legalidad, pero que tiene que haber la 
voluntad de hacerlo cueste lo que cueste. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que al maig farà dos anys  d’aquesta 
legislatura; que creu que porten com dos, tres o quatre anys 
parlant d’aquest tema; que creu que sí que és una qüestió 
política perquè ara tornen a estar a l’inici; que ara 
presenten aquesta moció que espera que s’aprovi, però que 
diuen que ho han de tornar a parlat; que ho poden anar 
parlant fins que aquesta persona potser ja no cal que 
s’incorpori al món laboral perquè tindrà 65 anys o ja no 
caldrà;  que creu que no hi ha hagut prou voluntat política 
per parlar sobre aquest tema; que el govern pot dir que 
s'ajusta o que no s’ajusta, però que el grup popular també ha 
parlat amb juristes; que tenen allò de la convenció de la ONU 
i el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad. (CERMI) que creu que és un suport fort; que no 
estan parlant que algú pel carrer ha dit si s’ajusta o no 
s’ajusta, sinó que estan del CERMI, que creu que és prou 
important, la convenció de l’ONU i el Síndic de Greuges; que 
el grup popular sí que hi dóna importància; que per això 
vénen amb aquesta moció perquè creuen que sí que es pot fer; 
que només falta una mica de qüestió política o buscar els 
elements jurídics més endavant, però que ara es tornen a 
trobar que s’ha de tornar a parlar; que, evidentment, el 
govern és el que mana i que al final n’hauran de tornar a 
parlar per forç, però que no veu cap canvi; que d'això fa 
molt de temps; que han tingut converses amb molta gent; que  
no hi acaba de veure la voluntat política perquè això tiri 
endavant i que no en sap la raó; que si el govern diu que se 
n'ha de tornar a parlar s'hauran de seure a una taula amb els 
juristes que creguin; que també s’adreça al senyor Toro 
perquè vingui; que la senyora Dolors Pujol creu que també 
podria dir alguna cosa al respecte; que creu que hi ha 
vegades a la vida s’han de mullar; que el grup popular està 
aquí mullant-se; que el Partit Popular porten molt de temps i 
amb gent que no estava aquí; que han donat la cara; que 
acceptaran el que sigui; que si és il�legal és il�legal; que 
tots saben que el grup popular mai ha aprovat res que fos 
il�legal, però, com ha dit el senyor Amelló, això és una 
moció que si el govern vol la complirà o no; que aquí no es 
signa un decret; que no té cap firma; que és l'alcaldessa qui 
decideix; que cal que es mullin i que, per això, li agradaria 
que la senyora Dolors Pujol, coneixedora del cas per la seva 
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feina, expliqués una mica el que ella ja sap com és que si 
està jubilat o no; que no es vol allargar més; que creu que 
es pot aprovar la moció tranquil�lament; que després poden 
treballar-ho, però que sigui ràpid i que no hagin d'esperar 
un o dos anys o que aquest senyor estigui jubilat perquè 
llavors ja no valdrà ni la pena. 
 Seguidament, intervé la senyora Pujol Matas que diu que 
com sap la senyora Olmedo van tenir una reunió en el seu 
moment; que com a treballadora de la Seguretat Social va dir 
el que ells fan; que, pel que a l'Institut Nacional de la 
Seguretat, agents de la Guàrdia Urbana que han tingut 
incapacitats poden fer una altra activitat i no els afecta en 
la pensió que cobren; que això ho saben, ja que ella ho va 
dir en alguna reunió ho va dir i que ho corrobora, però que 
si un jutge diu que no ha de ser així o el reglament de 
l’Ajuntament no s’avé amb el que fa la Seguretat Social per 
més que ella parli no canviarà les coses; que ho va dir en el 
seu dia i que torna a repetir que a efectes de la Seguretat 
Social en aquest senyor se li reconeixeria tenir dret a la 
pensió i poder fer una segona activitat, però que ella no hi 
pot fer res si després no s'avenen totes les altres històries 
amb aquest fet; que la Seguretat Social continuaria pagant la 
pensió a aquest senyor si presentés que està fent una altra 
activitat; que no afectaria; que això és tot el que pot dir 
perquè més enllà d'això no és competència seva i que la 
senyora Olmedo ho sap. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef 
Creus que diu que només vol fer una puntualització; que 
senyora Olmedo fa uns mesos va treure aquest tema de forma 
encertada i que va demana que si es podia demanar a la 
secretària que emetés la seva opinió amb un informe des del 
seu punt de vista; que no són ningú per impedir que la 
senyora Olmedo demani això, sinó que al contrari, ja que 
confien en la seva opinió com a professional de reconegut 
prestigi; que la secretària diu en un correu que es pot 
convertir en informe que “El primer i més important és que 
estan davant d'un cas que no només hi ha cosa jutjada formal, 
sinó que hi ha cosa jutjada material, en diferents sentències 
a Girona i al Tribunal Superior de Justícia”; que, en segon 
lloc, sí que és veritat que no hi ha reglament de la segona 
activitat i que aquest reglament hauria d’haver estat en 
vigor des de fa molts anys; que, en tercer lloc, com bé ha 
dit el senyor Toro per la seva formació jurídica, és que els 
reglaments no tenen eficàcia retroactiva; que no hi ha cap 
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problema en tornar-ne a parlar; que es podria mirar 
l'experiència de Palafrugell a veure si aquest cas és  
extrapolable a Figueres; que li sembla que no s'estan tancant 
a obrir aquesta possibilitat d'examinar el que han fet altres 
ajuntaments per si és el cas d'aplicar-ho a Figueres; que, a 
més a més, també han comentat que hi ha una altra via que és 
que el Parlament acaba d'instar al govern a tramitat una 
proposta de llei per regular els reglaments de segona 
activitat també en el cas de policies locals; que, per tant, 
en poden parlar i que no veuria malament la taula que s’ha 
comentat. 
 Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
els motius pels quals la Candidatura d'Unitat Popular també 
se suma en aquesta moció ja han estat explicats pels companys 
i que no caldria insistir-hi, però que sí que pensa que és 
important reflexionar sobre aquesta mania que s’està 
convertint en una moda, de judicialitzar la política en uns 
termes limitadors que permeten poca flexibilitat davant una 
realitat que, tots i totes les que estan aquí, veuen com a 
òbvia; que focalitzaria en buscar allò on sí que hi ha un 
consens ampli que és que s’ha comès una greu discriminació 
cap a una persona, cap a un figuerenc i que hi ha vies sobre 
la taula de possibles solucions; que creu que també estaran 
d’acord en què això fa massa temps que està sobre la taula i 
cal entomar-ho; que s'hauria de mirar què s'ha fet a 
Palafrugell i seguir amb atenció la tramitació que dugui a 
terme el Parlament; que pensa que seria una bona opció i una 
bona demostració de voluntat política per part de tots els 
que estan aquí de reconèixer que s’ha comès una discriminació 
cap a una persona, fa massa temps que dura i tenen precedents 
de casos que poden ser aplicables i que, per tant, és 
política, no és una qüestió de jutjats i judicialització 
d’aquest cas; que no han vingut aquí a fer lleis, ni 
determinar per on han d’anar unes coses o altres, sinó que 
han vingut a fer política i que en aquest cas creu que estan 
més d’acord que en desacord que val la pena aprovar aquesta 
moció com a una voluntat clara i ferma de l’Ajuntament de 
Figueres de trobar una solució a aquest cas de discriminació 
que fa massa temps que dura i que hi ha exemples de casos als 
quals es poden agafar; que si fa dos anys que es veuen aquí 
és perquè s’han vist atrapats en la judicialització d’una 
cosa que vol de parlar i de veure quina solució hi ha i que 
engrescaria a tots i a totes a poder-la aprovar en el sentit 
de trobar una solució ja perquè es podrien trobar cada mes 
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parlant d’això i segur que és més senzill del que sembla 
trobar una solució política a una discriminació clara que ha 
patit el senyor Jordi Morales. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que vol afegir que no fa dos anys que 
estan així, sinó cinc perquè ella com a regidora de Recursos 
Humans i Tinent d’Alcalde de les primeres tasques que va 
assumir, quan es va incorporar el 2011, va ser aquest cas; 
que justament per la seva dificultat les voluntats no 
concorden amb els marcs legals que hi ha per fer complir 
aquestes voluntats quan es tracta d’una persona funcionària o 
d’una administració; que aquest és el motiu; que es pot fer 
l'aprovació d'una voluntat política, però han de ser 
conscients que l'aplicació d'aquesta moció requerirà uns 
procediments legals que, ara mateix, no els tenen perquè  els 
informes jurídics interns han estat clars que no era 
possible; que les sentències corroboren que no té raó i que 
no és possible; que cal preguntar que és el que s'estan 
plantejant, si s'estan aprovar una voluntat o un fet jurídic, 
que sigui possible modificar el reglament o deixar sense 
efecte un decret i que cal aclarir els termes perquè és fàcil 
aprovar voluntats, però que entén que aquesta voluntat ha 
d’anar acompanyada de la certesa que és possible complir-la 
perquè el que els priva de poder-hi votar a favor és que 
saben d'entrada que no tenen els mecanismes per complir-la.  
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que diu que estan parlant d’aprovar una moció que es 
podrà dur a terme o no; que recorda que fa un parell de mesos 
van aprovar tots una moció que es passessin només les mocions 
en referència a Figueres; que sap que s’ha de modificar el 
Reglament Orgànic Municipal; que avui a Junta de Portaveus 
parlaven sobre si passaria o no aquesta moció, però que 
potser també es podrien saltar alguna moció de les que 
vindran ara, ja que n’hi ha algunes que no fan referència a 
Figueres; que no sap quin és el posicionament de la 
Presidència perquè ha dubtat i ha dit que ja en parlarien; 
que no ha dit categòricament que les mocions no passarien 
perquè se n’havia aprovat una que només havien de fer 
referència a Figueres; que això és una moció; que no podran 
decidir fer cap canvi, sinó que ho haurà de decidir l’equip 
de Govern; que se sent com una mica amenaçada quan 
l'alcaldessa li diu si s’ajusta o no s’ajusta; que no creu 
que sigui la resposta; que torna a repetir que és una moció 
que després es pot portar a terme o no, però que cal trebllar 
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perquè això pugui ser viable i puguin arribar a un acord 
perquè aquesta persona pugui començar a treballar, però que 
no s'ha d'amenaçar o dir si això s'ajusta o no; que és una 
moció que es pot complir o no com ara es veurà si es compleix 
o no la que el grup popular va proposar i va ser aprovada i 
que senzillament és això. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que, efectivament, és una moció; que la 
podrien aprovar tranquil�lament com a declaració de voluntat, 
però que entenen és són equip de govern i que són els que 
l'hauran de fer complir; que el que no poden és fer creure 
una cosa aquí que després no podran complir quan ja està 
dient que, de moment, amb el marc legal que hi ha no es pot 
complir i que el govern ho veu així. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu no le pide a nadie que haga nada ilegal y que, de 
hecho, ellos tampoco quieren hacerlo; que no tendría ningún 
sentido readmitir al señor Jordi Morales si eso no encaja 
dentro de un ordenamiento jurídico porque no tendría mayor 
recorrido hasta que alguien lo impugnase; que lo que quieren 
es que se haga todo legal y que la readmisión sea por un 
cauce legal; que Ciutadans quiere aprobar esto justamente 
para buscar ese marco, para sentarse todos, todas las partes, 
incluido el señor Jordi Morales con sus abogados o asesores 
porque desde su parte consideran que sí que hay un marco 
legal que se puede desarrollar y en el que tienen encaje; que 
se debe estudiar; que la cuestión es mirarlo; que a lo mejor 
la propuesta que llega de esa parte se puede encajar y que, a 
lo mejor, a partir de ahí pueden trabajar o quizá no y se 
darán cuenta que es imposible, pero puede que se den cuenta 
que lamentablemente han cometido un acto de discriminación y 
que no hay manera de solventarlo porque si cometiesen una 
ilegalidad, por mucho que quisieran solventar un acto de 
discriminación, no lo pueden hacen con un acto ilegal, ya que 
entonces tendrían un acto de discriminación y una ilegalidad; 
que lo que les pide a todos es que se sienten, hablen y 
hablen con los abogados o representantes del señor Morales, y 
con aquellas personas que les están diciendo que esto sí que 
es posible y, a partir de ahí, trabajar; que solo pide eso y 
que cree que construir esa mesa o ese espacio de negociación 
no es tan complicado. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que ell ha manifestat a l'inici els seus 
dubtes sobre la situació legal i el magnífic treball que s’ha 
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fet des dels Serveis Jurídics que han portat a terme una 
defensa de la situació de l’Ajuntament, però que no exclou  
tot el que estan dient aquí i que també ha manifestat 
l’alcaldessa i el regidor Masquef sobre la voluntat, des del 
punt de vista del govern i del propi Ajuntament, per trobar 
les vies i les solucions, però que voldria llegir el punt 2 
de la moció per fer-los una proposta perquè no grinyoli des 
del punt de vista jurídic; que la moció diu “impulsar totes 
les recomanacions del Síndic de Greuges de Catalunya, que 
implica retrotraure totes les actuacions fins el moment de 
sol�licitar la segona activitat, deixar sense efecte el 
decret d'Alcaldia de 6 d'agost pel qual es cessava Jordi 
Morales, i procedir a la constitució d'un tribunal mèdic 
d'acord a la llei.”; que això, com ha dit el senyor Amelló, 
pot constituir una il�legalitat perquè es parla d’unes 
accions concretes, però que una proposta alternativa que 
planteja i que creu que podria donar lloc al que s’està 
demanant i al que tots pensen seria “impulsar i recercar vies 
legals per donar satisfacció a la petició de segona 
activitat”; que la resta de punts de la moció està 
perfectament redactada; que això els permet asseure's i 
continuar buscant les vies legals que permetin arribar a una 
satisfacció d’aquestes aspiracions de la persona en qüestió. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que como el tema es suficientemente importante, le 
gustaría pedir tres minutos para poder hablarlo 
tranquilamente y que pudiesen planteárselo. 
 
----A continuació, essent les vint-i-dos hores i dos minuts, 
la Presidència suspèn la sessió. 
 
----Seguidament, a les vint-i-dos hores i quinze minuts, es 
reprèn la sessió amb la presència dels membres de 
l’Ajuntament en Ple que hi eren presents en el moment de la 
suspensió de la sessió. 
 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que demana poder incorporar unes esmenes que llegeix 
a continuació: “Per aquests motius, es proposa al ple de 
l'Ajuntament de Figueres: -Reconèixer que ha tingut lloc un 
acte de discriminació al senyor Jordi Morales.”; que s'hauria 
de deixar igual el primer punt qua ara seria el segon; que 
després el segon punt passaria al tercer i seria “Impulsar 
totes les recomanacions del Síndic de Greuges de Catalunya 
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que implica retrotraure totes les actuacions fins el moment 
de sol�licitar la segona activitat. Explorar totes les vies 
legals a través d’una Comissió d’estudi amb l’objectiu 
d’incorporar el senyor Jordi Morales a la plantilla de 
l’Ajuntament.” 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que això no 
és el que havien proposat ni el que havien debatut; que 
suposava que havien de dir si acceptaven la proposta del 
govern; que, d’entrada, en relació al primer punt de 
reconèixer que s’ha fet una discriminació, creu que és entrar 
en una valoració d’uns fets en els quals no hi eren i no 
tenen elements de judici per dir si es va fer o no una 
discriminació; que el que es va fer era absolutament legal i 
que, per tant, entrar a valorar discriminacions és una 
qüestió totalment subjectiva que no creu que hagi de formar 
part d’aquest plenari; que respecte al segon paràgraf, no sap 
si s’ajusta al que s’havia proposat i que demana que la 
senyora Olmedo el torni a llegir. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu "Impulsar totes les recomanacions del 
Síndic de Greuges de Catalunya que implica retrotraure totes 
les actuacions fins el moment de sol�licitar la segona 
activitat. Explorar totes les vies legals a través d'una 
comissió d'estudi amb l'objectiu d'incorporar el senyor Jordi 
Morales a la plantilla de l'Ajuntament". 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que creu que d'aquest redactat el que podrien acceptar es la 
segona part, però impulsar les recomanacions del Síndic 
requereix saber que es poden impulsar i que, per tant, aniria 
directament a la segona part del paràgraf. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que, en aquest sentit, no hi hauria cap problema 
en començar el paràgraf amb: “Explorar totes les vies legals 
a través d’una comissió d’estudi siguin les recomanacions del 
Síndic de Greuges que implica retrotraure, o altres amb 
l’objectiu d’incorporar Jordi Morales a la plantilla de 
l’Ajuntament.” i que seria girar-ho i incorporar totes les 
vies legals exemplificant amb aquest punt i l’altre punt 
primer que incorporarien. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que en aquesta qüestió creu que es podria acceptar, però que  
no estan d’acord amb el primer punt sobre reconèixer una 
discriminació perquè no hi eren en el moment dels fets ni van 
ser els que van dictar els acords; que podrien incorporar 
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aquest paràgraf en el sentit de la segona lectura efectuada i 
que en aquest cas podrien assumir aquesta moció. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que, per part seva, mantindrien les esmenes de 
reconèixer que ha tingut lloc un acte de discriminació vers 
el senyor Jordi Morales i el redactat segon que han expressat 
i que seria votar la urgència, les esmenes i la moció. 
 Seguidament, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas 
que diu que, per part seva, creuen que és una mostra de 
voluntat que no té cap efecte jurídic vinculant reconèixer 
que hi ha hagut una discriminació i que, per tant, mantenen 
que aquesta esmena hi ha de ser, igual que la segona sobre 
explorar vies jurídiques perquè consideren que ja deixen prou 
obert el marge per trobar una solució a aquesta situació. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que Ciutadans también se sumaran; que también 
consideran que ha habido un acto de discriminación; que, de 
todas formas, pase lo que pase, agradece el tono de todo el 
mundo porque cree que ha sido positivo; que coincide con lo 
que ha dicho el señor Giró sobre que el redactado es muy 
sensato y no tiene ningún tipo de implicación jurídica; que 
permite abrir ese debate reconociendo lo que consideran que 
sí que ha sucedido; que tampoco considera que nadie haya 
hecho un acto de discriminación voluntaria o con mala fe, 
pero ha sucedido y que cree que se pueden hacer 
corresponsables todos, incluso Ciutadans que no estaban aquí. 

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

A continuació, se sotmet a votació l'esmena presentada 
per la senyora Olmedo Delestal en el sentit de "Reconèixer 
que ha tingut lloc un acte de discriminació al senyor Jordi 
Morales". El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en 
votar-hi a favor els onze membres de l’Ajuntament següents: 
Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García Quesada, Lladó Saus, 
Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Olmedo Delestal, Borrego 
Torres, Amelló Montiu,  Pérez Márquez  i Vergés Moreno; i 
abstenir-se, els nou membres de l’Ajuntament següents: Felip 
Torres, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol 
Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea Montero i 
Galimany Granés. 

Seguidament, se sotmet a votació l'esmena presentada per 
la senyora Sànchez Dipp en el sentit d'"Explorar totes les 
vies legals incloent les recomanacions del Síndic de Greuges 
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de Catalunya que implica retrotraure totes les actuacions 
fins el moment de sol�licitar la segona activitat a través 
d'una Comissió d'Estudi amb l'objectiu d'incorporar el senyor 
Jordi Morales a la plantilla de l'Ajuntament de Figueres". El 
Ple de l'Ajuntament ACORDA d'aprovar-la per unanimitat.  

A continuació, el Ple de l'Ajuntament adopta l'acord 
següent: "El Grup Municipal d’E.R.C., el Grup Municipal de la 
C.U.P., el Grup Municipal del PP, el Grup Municipal de C,s,i 
el Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de 
Figueres,presenta al ple d’aquest Ajuntament la següent 
moció. Moció per a la modificació del Reglament de segona 
activitat de la Guàrdia Urbana de Figueres. El 3 de març de 
2015, el Ple municipal de l'Ajuntament de Figueres va aprovar 
definitivament el Reglament de segona activitat de la Guàrdia 
Urbana de Figueres. Aleshores es va desestimar la recomanació 
de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat (CDPD) normativa d’aplicació directa i 
invocable. Amb aquesta omissió es va generar una desprotecció 
dels drets d'un figuerenc, per la impossibilitat d'acollir-se 
a la segona activitat, dins del Cos de la Guàrdia Urbana. El 
perjudicat era en Jordi Morales, un agent que va patir un 
accident de trànsit l'any 2008. Se'l va acomiadar tractant-lo 
com a incapacitat quan la seva situació és de discapacitat. 
En aquest cas, i en absència d'un reglament de segona 
activitat per a la Guàrdia Urbana de Figueres, es va procedir 
des d'una posició restrictiva dels seus drets: no es va 
facilitar el reconeixement de la lesió davant d'un tribunal 
mèdic i se'l va acomiadar per incapacitat, generant una 
situació de discriminació. Recentment s'ha aprovat a 
Palafrugell el Reglament de segona activitat de la Policia 
Local de Palafrugell i recull les recomanacions que el 
reglament de Figueres no contempla. Per la seva banda, el 
Parlament acaba d'instar el Govern a tramitar la proposició 
de llei que regula la segona activitat dels cossos de 
seguretat i d'emergències de Catalunya, on s'inclouen les 
Policies Locals. La proposició de llei fa esment a que les 
lleis que fins ara regulaven els diferents cossos "ja no 
donen resposta als funcionaris amb unes disminucions físiques 
o psíquiques, ni estan adequades a les normes nacionals i 
internacionals" Amb aquestes regulacions, les administracions 
públiques reconeixen els drets laborals de les persones amb 
discapacitat perquè no quedin excloses per aquesta raó del 
seu dret al treball. Per aquests motius, es proposa al ple de 
l'Ajuntament de Figueres: -Reconèixer que ha tingut lloc un 
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acte de discriminació al senyor Jordi Morales. -Modificar el 
Reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana de 
Figueres amb l'objectiu d'incloure les recomanacions de la 
CDPD envers els drets de les persones amb discapacitat. -
Explorar totes les vies legals incloent les recomanacions del 
Síndic de Greuges de Catalunya que implica retrotraure totes 
les actuacions fins el moment de sol�licitar la segona 
activitat a través d'una Comissió d'Estudi amb l'objectiu 
d'incorporar el senyor Jordi Morales a la plantilla de 
l'Ajuntament de Figueres. -Cercar la forma menys perjudicial 
per a ambdues parts per resoldre aquesta situació de 
discriminació. I conseqüentment, demanem s’autoritzi 
l’Alcaldia perquè realitzi els actes i gestions que calguin 
per a l’execució dels acords anteriors." en votar-hi a favor 
els onze membres de l’Ajuntament següents: Sànchez Dipp, 
Armengol Subirós, García Quesada, Lladó Saus, Perpinyà 
Fortunet, Giró Ribas, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló 
Montiu,  Pérez Márquez  i Vergés Moreno; i abstenir-se, els 
nou membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, Cruanyes 
Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, 
Martínez Puig, Barrenechea Montero i Galimany Granés. 
 
----Pressupostos: S'aprova una moció que proposava fer una 
provisió anual de tresoreria per tal de fer possible 
l'aplicació del fons de Patrimoni del Sòl i poder respectar 
la prioritat que les polítiques d'habitatge social 
requereixen. El senyor Armengol Subirós procedeix a la 
lectura de la moció següent:  
 "MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR RELATIVA A L’ÚS DEL FONS DE PATRIMONI DEL SÒL I 
D’HABITATGE. La resposta de la Intervenció municipal de data 
25 de juliol de 2016 a les instàncies repetidament 
presentades pel nostre grup municipal en el Registre general 
de l’Ajuntament sobre l’ús dels fons del Patrimoni del Sòl i 
d’Habitatge,  es fonamenta en la bondat del sistema de caixa 
única i dedica notables esforços a demostrar-ho. No respon, 
en canvi, a la pregunta que el nostre grup li ha formulat en 
repetides ocasions: És o no obligatori l’ingrés dels recursos 
dineraris rebuts en substitució de cessions urbanístiques en 
un dipòsit específic vinculat a les necessitats legalment 
previstes? . El nostre Grup municipal entén que el sistema de 
caixa única comporta un estalvi de costos financers i de 
simplificació administrativa, però és més que discutible que 
la caixa única sigui legalment aplicable, a Figueres, al 
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Patrimoni del Sòl i d’Habitatge per les raons que detallem: - 
Es tracta d’una partida molt quantiosa en termes relatius ja 
que en determinats moments (anys 2008, 2009) significava un 
percentatge superior al 20% del pressupost municipal i 
actualment en representa més d’un 15%.  - Aquest import seria 
encara molt més quantiós si s’hagués incorporat anualment al 
Patrimoni Municipal del Sòl i d’Habitatge el 5% dels capítols 
I i II del pressupost anual d’ingressos tal com estableix 
l’Article 14 del Reglament del Patrimoni del Ens Locals 
(336/1988). - El Grup Municipal de la CUP creu que ingressar, 
com s’ha fet, fins a 10 milions d’euros a la caixa única 
sense fer cap mena de provisió és un despropòsit que  
impedeix de fet la utilització d’aquests fons. Fins i tot ho 
recull el Consultor de los Ayuntamientos, citat per la 
Intervenció, quan en la seva consulta 542/1993 afirma: “en 
conseqüència, els fons recaptats per ingressos afectats a la 
realització d’una despesa concreta poden ser aplicats a 
satisfacció de qualsevol despesa, però tenint la precaució de 
fer les necessàries provisions de tresoreria per fer front a 
les obligacions a les que els ingressos es trobaven 
afectats”. - La interpretació que defensa l’informe 
d’Intervenció  en la seva conclusió és la següent: 
“L’Ajuntament de Figueres ha aplicat els criteris 
especificats en aquestes consultes i informes des que es va 
constituir el fons de Patrimoni Municipal del Sòl. Per una 
banda es crea una partida pressupostària de despesa, afectada 
als ingressos efectivament recaptats per aquest concepte. 
Aquesta partida pressupostària té la consideració de despesa 
afectada i és d’obligatòria incorporació en exercicis 
successius fins que no es realitzi la despesa. Per altra 
banda, els fons líquids són ingressats en els comptes de la 
corporació pel principi de caixa única. En el moment de 
generar-se una operació (que compleixi els requisits legals 
per poder-se finançar amb els fons del Patrimoni municipal 
del sòl) aquesta passa a afegir-se a la llista de pagaments 
pendents amb càrrec a la tresoreria de l’Ajuntament, fins que 
es fa efectiva”(el subratllat és nostre). - Fins que no es 
realitzi la despesa, ens preguntem? No hi ha límit temporal, 
doncs? No hi ha tampoc provisió de fons per cobrir 
necessitats urgents? De fet, han passat deu anys sense 
pràcticament ser utilitzats. Poden passar-ne deu o vint més 
sense que aquest fet distorsioni la finalitat de la llei? Els 
responsables tècnics de l’administració municipal estan, 
doncs, a l’albir de les decisions polítiques del govern 
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municipal de torn? No forma part de les seves atribucions 
vetllar perquè no es vulneri ni la lletra ni l’esperit de les 
lleis en benefici de projectes polítics que no tenen entre 
els seus objectius els que marca la llei de l’Urbanisme de 
Catalunya, que en el Text refós de la Llei d’Urbanisme (2012) 
estableix a l’article 160, apartat b) entre les finalitats 
del Fons: “Fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un 
habitatge digne i adequat”? - Què passaria si un nou equip de 
govern, que realment entengués les polítiques socials 
d’habitatge com una prioritat, volgués fer ús immediat dels 
fons?. - Entenem que la interpretació feta pels responsables 
municipals en aquests darrers deu anys ha permès de fet 
l’incompliment d’unes finalitats clarament  establertes per 
llei i que només podien garantir-se efectivament amb 
l’existència d’un dipòsit específic, tal com estableix 
clarament l’article 164 del Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(2012) en el seu apartat 1.: ”Els béns que integren el 
patrimoni municipal del sòl i d’habitatge constitueixen un 
patrimoni separat de la resta de béns municipals” i 
seguidament en el seu apartat 2.: “Els ingressos obtinguts 
mitjançant l’alienació i la gestió dels béns del patrimoni 
municipal del sòl i d’habitatge formen part d’aquest 
patrimoni i s’han de consignar en un dipòsit específic. 
Aquests ingressos s’han de destinar a conservar, administrar 
i ampliar l’esmentat patrimoni per assolir qualsevol de les 
finalitats que determina l’article 160.5”. - La correcta 
comptabilització efectuada dels fons ingressats garanteix, 
efectivament, que no es podrà fer cap càrrec en el fons de 
Patrimoni del Sòl que no s’ajusti a les finalitats 
establertes per la llei, però de cap manera garanteix que 
aquests diners algun dia seran realment utilitzats segons 
estableixen aquests mateixos mandats legals. Podríem trobar-
nos, si seguissin prevalent els criteris polítics dels 
darrers anys, que mai s’arribessin a utilitzar. En 
definitiva, s’ha deixat en suspens i durant deu anys, 
l’aplicació d’uns recursos a l’objectiu legalment establert 
de dotar d’un habitatge digne a les famílies figuerenques més 
necessitades, tal com es desprèn de la resposta de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de data 12.05.2016 a la 
pregunta formulada pel nostre Grup municipal. - Mentrestant, 
al llarg dels dos mandats anteriors i part de l’actual, els 
equips de govern han dedicat molts esforços i molts diners a 
operacions immobiliàries dignes de millor resultat, fent ús 
d’una tresoreria alimentada amb les aportacions dineràries 
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del Patrimoni del Sòl, i menystenint les urgents necessitats 
d’habitatges d’emergència que la crisi immobiliària i 
financera ha multiplicat fins a nivells insuportables pels 
nostres Serveis Socials i en perjudici de desenes de famílies 
que han resultat injustament damnificades per aquestes 
polítiques.  En conseqüència, el Grup Municipal de la CUP 
planteja al Ple de la Corporació Municipal de Figueres 
l’aprovació dels següents ACORDS: 1- Es farà una provisió 
anual de tresoreria d'1.000.000 d'euros per tal de fer  
possible l’aplicació del fons de Patrimoni del Sòl i poder 
respectar la prioritat que les polítiques d’habitatge social 
requereixen.  2- Els recursos dineraris que es puguin rebre a 
partir d’aquesta data en substitució de cessions 
urbanístiques, s’ingressaran en un dipòsit específic i no 
s’integraran en la caixa única de l’Ajuntament. 3- Autoritzar 
a l’Alcaldessa-Presidenta a realitzar tants actes i gestions 
com siguin necessaris per a dur a terme els acord adoptats." 
Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Armengol Subirós 
que diu que n’han estat parlant molt, però que voldria fer 
una defensa mínima d’aquest text dient, en primer lloc, que 
creuen que comporta aplicar d’una manera estricta la 
legalitat vigent; que els resultats de l’opció de caixa única 
decidida durant els últims anys han estat absolutament 
contraris a la realització de les polítiques d’habitatge 
requerides per la llei; que no diu si han estat legals o no,  
sinó que els resultats finals no han estat els adequats; que 
han cregut convenient no fer reclamacions amb caràcter 
retroactiu per tal d’afavorir la decisió que proposen que 
implica posar-se a treballar de forma immediata per dissenyar 
polítiques efectives d’habitatge; que les compres de pisos 
realitzades i previstes durant l’any en curs són positives i 
estan en la línia del que el seu grup municipal ha estat 
reclamant des de l’inici del mandat, però que cal fer un pas 
més endavant perquè el ritme de compres previst per l’any 
2016 tardarien uns altres deu anys en fer efectius els drets 
implícits en aquests fons, sense comptar amb els nous 
ingressos del Patrimoni del Sòl; que una vegada s’hagin 
comprat previsiblement durant l’actual mandat els pisos 
necessaris per cobrir les necessitats dels Serveis Socials, 
57 segons un informe del 25 d’abril de 2016, per poder cobrir 
les emergències habitacionals caldrà plantejar noves 
realitzacions encaminades als joves, a parelles 
monoparentals, a la rehabilitació del Barri Vell i al Barri 
de Sant Joan, per tal de situar, en definitiva, el dret dels 
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ciutadans a un habitatge digne i en condicions assequibles 
com un dels objectius prioritaris de la ciutat; que tenint a 
mà els recursos de cobertura legal és inadmissible no iniciar 
les polítiques d’habitatge que Figueres necessita implementar 
de manera urgent i que s’haurien de coordinar a través d’una 
oficina pròpia d’habitatge i en el marc d’un imprescindible 
nou pla local d’habitatge. 
 Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que 
des del grup de Compromís hi donaran suport; que entenen que 
si només atenen al que ha estat aquest any en curs s’han anat 
fent esforços i hi ha hagut bona predisposició a l’adquisició 
de pisos; que les últimes dades diuen que hi ha endegada 
l’adquisició d’uns 25 pisos, que d'uns quants ja està tancada 
l’escriptura i que la resta estarà en uns dies o setmanes; 
que creuen que és interessant que hi hagi aquesta 
formalització i aquest compromís per destinar-hi un import, 
com a mínim, interessant per poder fer algun tipus de 
polítiques d’habitatge més intenses; que des del seu grup, 
com creu que han fet altres grups, ja abans d’aquest mandat, 
s’havia estat reivindicant que es donés una utilitat al fons 
del Patrimoni del Sòl, una activitat social; que ja van 
reivindicar, en el seu moment, que es destinés tot el bloc de 
7.000.000 d'euros; que no sap si aquest era el càlcul exacte; 
que creuen que tot i que en aquest any la línia que s’ha 
iniciat amb l’adquisició de pisos pel dret de tempteig i 
retracte està donant resultats; que aquesta és la línia que 
han de seguir; que s'ha de poder formalitzar i haver un 
compromís de fer-ho amb cara i ulls i poder saber què és el 
que s’anirà fent; que els acords que havia fet Compromís amb 
el govern era traslladar aquest segon semestre la recuperació 
de les competències d'habitatge i que en aquest cas no serà 
possible fer-ho en aquest termini que havien acordat, però 
que sí que creu que es podrà fer la feina que es preveia que 
es pogués fer des de Figueres amb col�laboració amb el 
Consell Comarcal. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que darán apoyo a esta moción; que cree que 
hay muchos puntos en los que están de acuerdo porque están de 
acuerdo que necesitan un plan de políticas de vivienda; que 
también están de acuerdo en que es necesario saber 
perfectamente los bienes, recursos y derechos que componen el 
Patrimonio Público del Suelo; que también están de acuerdo en 
que debe de ser un patrimonio separado y que los ingresos de 
su gestión deben destinarse a su conservación y ampliación; 
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que, por supuesto, también están de acuerdo en que se cumpla 
la legalidad vigente; que aunque esté derogado o suspendido 
también estarían de acuerdo en incorporar ese 5% de los 
capítulos 1 y 2 del Presupuesto municipal de ingresos al 
Patrimonio del Suelo; que también coinciden con el señor 
Vergés en que para llegar a estas políticas de vivienda lo 
principal que necesitan es recuperar las competencias cedidas 
al Consell Comarcal en materia de vivienda; que tienen 
algunas dudas sobre esta moción aunque esto no impedirá que 
voten a favor; que se trata de la utilidad de tener un 
patrimonio especialmente el monetario inmovilizado; que no le 
encuentran mucho sentido a tener 8, 7, 5 o 10 millones de 
euros inmovilizados porque realmente podrían destinarse a 
otros usos totalmente legales que les darían mejores 
resultados; que el problema que ven al hecho de que exista 
una caja única es que no exista un plan paralelo de inversión 
en vivienda pública, pero como que también están hablando de 
que se podría crear esta planificación y lo que deberían 
elaborar son las líneas estratégicas de lo que serán las 
viviendas de política social, si se considera oportuno que 
exista la caja única o ese patrimonio separado, no van a 
poner ningún problema; que van a votar a favor de la moción y 
que a partir de aquí tendrán que hablar sobre cómo hacer la 
mejor política de vivienda posible porque Figueres se lo 
merece. 
 Seguidament, intervé la senyora Lladó Saus que diu que 
no repetirà els arguments que ja s’han anat donant pels 
companys que l’han precedit; que Esquerra Republicana, 
evidentment, votarà a favor d’aquesta moció; que tot el que 
fa referència al fons de Patrimoni del Sòl i de l’Habitatge 
no és la primera vegada que surt en aquest plenari; que 
aquest grup municipal no hi era; que es parla d’un mandat més 
enllà; que aquest grup municipal havia presentat al�legacions 
al pressupost de 300.000 € el 2013 i 2014 per poder anar fent 
caixa en aquest fons; que és important que Figueres tingui 
unes polítiques d’habitatge dignes; que és veritat que fins a 
dia d’avui, pels motius que siguin, no s’havia fet la feina, 
però que tots els que estan aquí s’han posat en política per 
canviar les coses i que aquesta moció és una manera de fer-
ho; que creu que tots han d’estar contents de poder-ho 
aprovar i d’aquest milió d’euros que cada any aniran 
proveint; que coincideix en què és necessari recuperar les 
competències de l’oficina local d’habitatge; que creu que el 
temps ha donat la raó a aquells que deien que era un error 
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que les competències es passessin al Consell Comarcal; que 
Figueres i els figuerencs necessiten tenir a peu de carrer 
una oficina on dirigir-se i que creu que amb la voluntat de 
tots costarà, però que ho podran aconseguir. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que d’entrada volen  que prosperi aquesta moció i que per 
això han consensuat un redactat que resumeix la voluntat que 
volen aconseguir; que és la quantificació plena a nivell de 
tresoreria d’aquest Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge de 
manera que no quedi cap dubte de la voluntat de reconèixer 
l’existència d’aquest Patrimoni a nivell de tresoreria; que 
no poden compartir l’exposició de motius de la moció; que 
discreparien respecte la manca de voluntat del compliment de 
les finalitats del Patrimoni Municipal del Sòl en els anys 
previs, ja que la situació del mercat immobiliari en el 
moment en què es constitueixen aquests patrimonis municipals 
de sòl i habitatge, i el context econòmic i social d’aquells 
moments, no apremiava la necessitat d’intervenció pública en 
l’assoliment d’habitatge d’emergència social o d’unes altres 
característiques; que és veritat que en cap moment han volgut 
amagar l’existència d’aquest patrimoni, que s’ha reconegut 
sempre i que està consignat pressupostàriament; que saben que 
hi ha uns set milions i escaig, o hi havia, ja que se n'han 
gastat; que tenien la tranquil�litat d’aquesta consignació 
pressupostària; que al final el que entenen que es discuteix 
un tema de tresoreria sobre si aquests diners han d’anar a la 
caixa única de la corporació o hi ha d’haver un dipòsit 
diferenciat; que una mostra que no tenen cap inconvenient en 
que hi hagi aquest dipòsit diferenciat és la voluntat 
d’arribar a aquest acord de fer una provisió gradual d’aquest 
dipòsit, a raó d’1.000.00 d'euros per any perquè tampoc 
entendrien lògic tenir un dipòsit diferenciat amb diners i no 
fer-lo servir, però que, en canvi, per finançar o pagar 
l’activitat de l’Ajuntament ordinària haguessin de recórrer a 
instruments financers com les pòlisses de tresoreria que 
tenen despeses financeres, que valen uns interessos i que 
tenen uns costos; que tampoc veurien lògic tenir immobilitzat 
tot aquest dipòsit quan les necessitats ordinàries de la 
tresoreria obligarien a fer pòlisses o aprovacions a curt 
termini que comporten uns costos financers per l’Ajuntament; 
que entenen que s’ha de preservar l’existència d’aquest 
dipòsit i que, per tant, veuen bé fer-ho gradualment, de 
manera que es vagi gastant en la mesura que es vagin aprovant 
aquestes polítiques d’habitatge; que han començat amb 
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l’atenció a l’emergència social amb l’adquisició d’aquests 
pisos i en compliment del pacte d’estabilitat que tenen amb 
Compromís d’Esquerra per Figueres, però que voldrien ampliar 
a altres vessants que s’han apuntat, com seria la de pisos 
assistits per a gent gran o  habitatge de lloguer jove; que 
l’atenció de l’emergència social s’ha de cobrir, però creu 
que també han de flexibilitzar la iniciativa municipal a 
altres iniciatives o altres sectors; que estan totalment 
d’acord amb la part resolutiva i amb els acords, però que no 
poden compartir les argumentacions que el grup proposant, la 
Candidatura d'Unitat Popular, manifesta respecte les 
polítiques d’utilització d’aquest Patrimoni Municipal en anys 
anteriors o mandats anteriors, però que, no obstant, cadascú 
es queda amb els seus perquès, sobre el perquè s’ha arribat 
aquí; que el que és important es acordar què fer a partir 
d’ara, que és el que volen aconseguir i que aquest és el 
motiu pel qual votaran a favor de la moció. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que vol agrair a tots els grups que entenguin 
quina és la finalitat de la seva moció que no ha estat mai 
mirar pel retrovisor, sinó mirar endavant; que vol aclarir 
l'exposició dels arguments; que hi ha hagut dos aspectes 
enormement positius del que ha estat la situació econòmica 
global del país que han fet que això no sigui realment un 
desastre absolut; que no ho és perquè els diners que tenen 
avui tenen pràcticament el mateix valor d’adquisició que 
tenien deu anys enrere; que la crisi en aquest sentit els va 
a favor perquè que amb inflacions de 0 o fins i tot negatives 
fan que aquests diners no hagin perdut valor adquisitiu i, en 
paral�lel, al final, potser hauran de donar les gràcies per 
no haver gastat aquests diners perquè el preu dels pisos ha 
baixat; que, per tant, hi ha hagut com una alineació de 
planetes que ha fet que al cap de deu anys es trobin que 
tenen uns recursos que els poden utilitzar; que, realment, no 
han perdut capacitat adquisitiva i que els pisos o les 
adquisicions que podran fer seran amb uns preus igual o 
inferiors als que eren deu anys enrere, però que sí que és 
cert que durant aquests deu anys, han d’admetre tots plegats, 
que per moltes raons no hi ha hagut una política d’habitatge 
i que l’han pagat; que recorda el conseller Rull assegut a la 
cadira de l’alcaldessa dient-los que havia resolt d’una forma 
fàcil una situació semblant, no tan greu, a la que tenen als 
barris del nord-oest perquè tenien molts pisos on poder  
distribuir; que entre els objectius que puguin tenir hi 
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hauria de ser aquest de tenir a disposició municipal, ja no 
el 30% que hi ha a Amsterdam, o el 20% de París o Berlín, 
però sí un gruix de possibilitats que doni per acollir molts 
aspectes, socials o d’emergència, però també per al barri de 
Sant Joan perquè és un tema que cal resoldre; que en molts 
aspectes pensen que prenen una bona decisió i que espera que 
els resultats siguin molt bons. 

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. 

 

----Urbanisme: S'aprova una moció que proposava agafar el 
compromís de re-emprendre de forma immediata la redacció del 
Pla General. El senyor García Quesada procedeix a la lectura 
de la moció següent: 
 "MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP SOBRE LA NECESSITAT D'UN NOU 
PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM). El Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és una de les eines 
més importants a l'hora de fer política municipal. No només 
perquè condiciona totes les actuacions urbanístiques que es 
porten a terme durant el seu període de validesa, sinó perquè 
la seva elaboració exigeix que la ciutat faci una reflexió 
sobre la seva realitat i el futur que desitja a curt i mitjà 
termini. El POUM que actualment és vigent a Figueres va ser 
aprovat l'any 1983, ara fa 33 anys. En aquell moment la 
ciutat tenia poc més de 30.000 habitants i unes necessitats 
que tenen poc a veure amb les actuals. Des d'aleshores s'han 
succeït els plans directors, les modificacions puntuals i els 
plans especials. No cal convèncer ningú de la necessitat d'un 
nou Pla d'Ordenació. Ja durant la campanya electoral de les 
eleccions municipals de 2011 hi havia un consens absolut 
entre els diferents partits sobre la seva urgència. També hi 
va haver un acord total quan es va adjudicar la seva redacció 
el 2012, i esperances en què s'aprovés abans d'acabar el 
2014, seguint el calendari anunciat per l'alcalde Vila. També 
l'alcaldessa Felip, en la seva conferència de balanç dels 
primers 100 dies al capdavant de l'ajuntament, va deixar clar 
que l'acabar la redacció del nou Pla era un dels objectius de 
mandat. Era l'abril de 2013, la redacció del pla encara no 
estava adjudicada i ja es començava a parlar de deixar la 
seva aprovació per després de les eleccions municipals del 
2015. El què ha acabat passant, però, és que des de fa dos 
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anys l'elaboració del nou POUM està aturada. L'agenda del web 
municipal que es va fer especialment per l'ocasió convida a 
anar a una assemblea participativa que s'ha de fer el 25 de 
febrer de 2014. En realitat l'assemblea es va fer, i una 
segona assemblea el novembre d'aquell any també. Es van 
arribar a presentar les “Bases del POUM”, que ens mostraven 
una ciutat amb un excés de sòl industrial, amb una manca molt 
important de zones verdes i amb la necessitat de reduir 
l'edificabilitat en les zones més denses. A més a més, atès 
que actualment s'està elaborant un diagnòstic participatiu 
per a l'actualització del Pla d'Igualtat considerem que cal 
tenir en consideració les conclusions del mapa participatiu 
amb perspectiva de gènere (percepcions i usos de l’espai 
públic per part de les dones) que s’està elaborant per al nou 
pla d’igualtat. És per aquests motiu que el grup municipal de 
la Candidatura d'Unitat Popular proposa al ple de 
l’Ajuntament de Figueres que adopti els següents acords: 1. 
Agafar el compromís de re-emprendre de forma immediata la 
redacció del Pla General, amb l'objectiu d'aprovar-lo 
inicialment abans d'acabar l'any 2017 tenint en compte les 
conclusions del procés participatiu de revisió del POUM i 
vetllar perquè el nou PGOU incorpori la perspectiva de 
gènere, tenint en consideració les conclusions del mapa 
participatiu amb perspectiva de gènere (percepcions i usos de 
l’espai públic per part de les dones) que s’està elaborant 
per al nou pla d’igualtat." 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
también votarán a favor esta moción; que ya van dos esta 
noche en las que coinciden y que a lo mejor se tiene que 
empezar a preocupar; que la Candidatura d'Unitat Popular 
tiene razón en que una de las herramientas más importantes de 
la política municipal es el plan de ordenación urbanístico 
que es lo que permite planificar el futuro de las ciudades; 
que consideran que al plan general que tienen le han ido 
haciendo remiendos, ataduras y que se ha ido protegiendo un 
poco la trama urbana, pero que lo que no ha habido realmente 
es una política urbanística clara; que muchas de las quejas 
que se obtienen de los vecinos es que Figueres es una ciudad 
gris, sin perspectiva de futuro y que hace 20 años Figueres y 
Girona estaban a la par y que ahora Girona está muy por 
encima de Figueres; que consideran que eso es debido a que no 
ha habido una planificación estratégica de la ciudad y que 
esta planificación estratégica pasa por una redacción y 
modernización del POUM; que si quieren una Figueres del siglo 
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XXI necesitan una planificación para el siglo XXI; que no 
tener este POUM ha sido una de las mayores dejadeces de los 
diferentes gobiernos y alcaldes que han ido pasando por esta 
ciudad porque ninguno ha abordado de manera definitiva ni lo 
suficientemente contundente la revisión y actualización y que 
por eso consideran que es el momento de ponerse manos a la 
obra y empezar a construir lo que tiene que ser esa ciudad 
del siglo XXI. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que des del Partit Popular hi donaran suport 
perquè comparteixen punt per punt i coma per coma tot el que 
es diu en aquesta moció. 
 Seguidament, intervé la senyora Lladó Saus que diu que 
des d’Esquerra Republicana també donaran suport en aquesta 
moció i que es remeten a un article que va publicar el seu 
grup municipal el mes d’octubre que deia si no el mateix, 
pràcticament. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que des de Convergència i Unió també hi donaran suport; 
que tots volen el mateix; que es tracta de capacitat tècnica 
i humana per poder posar-s’hi i dedicar-s’hi i que és el que 
han vingut explicant fins aquest moment; que el procés 
d’elaboració d’un POUM requereix molta i molta dedicació; que 
estan disposats a posar-s'hi, però que el que no volien era 
abordar-lo sense aquesta possibilitat i que s’han posat 
d’acord en aquesta moció i amb el compromís que al llarg del 
2017 es reprendran els treballs de cara a tenir una aprovació 
inicial abans de la finalització de 2017. 

Seguidament, 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. 
 
----Procotol: S'aprova una moció manifestant el suport a 
totes les persones i institucions amenaçades per procediments 
judicials pel compromís amb el dret a l'autodeterminació i la 
sobirania. La senyora Sànchez Dipp procedeix a la lectura de 
la moció següent: 
 "MOCIÓ DE LA CUP DE SUPORT A TOTES LES PERSONES 
AMENAÇADES PER PROCEDIMENTS JUDICIALS PEL COMPROMÍS AMB EL 
DRET A L’AUTODETERMINACIÓ I LA SOBIRANIA. Atès que d'ençà de 
dels consultes populars per la independència, la sentència 
del Tribunal Constitucional contra l'Estatut d'Autonomia de 
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Catalunya i les successives manifestacions i mobilitzacions 
per l'autodeterminació i la independència, l'estat ha respost 
a les reivindicacions amb la negació del diàleg, de qualsevol 
sortida negociada i amb la constant judicialització de la 
política. La prohibició de la consulta del 9 de novembre de 
2014, que comptava amb un ampli consens polític i social a 
Catalunya i que va superar els 2.300.000 participants, va 
suposar un punt d'inflexió en aquesta ofensiva judicial 
contra el funcionament democràtic de les institucions 
catalanes i, especialment, en la persecució judicial de 
càrrecs electes. Com a conseqüència de la convocatòria i 
realització d'aquella consulta, l'ex-president de la 
Generalitat i tres ex-consellers del govern es troben a les 
portes d'un procés penal pels qual s'enfronten a penes 
d'inhabilitació de més de 9 anys. Atès que el Parlament de 
Catalunya també ha estat en el punt de mira de la reacció 
punitiva de l'estat, especialment arran de les successives 
resolucions del Tribunal Constitucional contra la Declaració 
del 9 de novembre de 2015 i la votació i aprovació de les 
conclusions de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent. 
Per aquestes qüestions, la fiscalia ha presentat una querella 
criminal contra la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, 
i amenaça a la resta de la Mesa, a portaveus de grups 
parlamentaris i al conjunt del govern de la Generalitat de 
Catalunya, en una persecució del debat polític en seu 
parlamentari sense precedents en el règim constitucional 
vigent a l'estat espanyol. Atès que en aquest procés de 
persecució política, exemple de la incapacitat política de 
l'estat espanyol i els successius governs per tal de resoldre 
els conflictes polítics de manera democràtica, els 
ajuntaments catalans han estat objecte de centenars de 
requeriments per diversos motius. L'aprovació de mocions de 
suport a la Declaració del Parlament de Catalunya de 9 de 
novembre de 2015, la negativa a despenjar estelades dels 
balcons, intervencions en plenaris municipals o fins i tot 
treballar en 12 d'octubre, són algunes de les qüestions que 
l'estat ha optat per perseguir en un exemple clar d'aplicació 
del dret penal de l'enemic, on no interessen els fets sinó 
qui els comet i amb quina finalitat política. Recentment, 
destaquen les amenaces judicials que planen contra 
l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós; el regidor de Vic, 
Joan Coma; o el govern de Badalona. Tots ells es troben 
actualment investigats per jutjats d'instrucció o, fins i 
tot, per l'Audiència Nacional, hereva directa del Tribunal de 
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Orden Público del franquisme. En consonància al que s'exposa 
i davant de tot aquest escenari, el grup municipal de la CUP 
proposa al ple de l’Ajuntament de Figueres l’adopció dels 
següents ACORDS: Primer.- Manifestar el seu suport a totes 
les persones i institucions amenaçades per procediments 
judicials pel compromís amb el dret a l'autodeterminació i la 
sobirania, i en particular: a. L'expresident i ex-consellers 
de la Generalitat per l'organització de la consulta del 9 de 
novembre de 2014. b. La Presidenta del Parlament per la 
votació de les conclusions de la comissió d'estudi del procés 
constituent. c. Ajuntaments i càrrecs electes per haver 
mostrat el seu suport a la Declaració del Parlament del 9 de 
novembre de 2015, especialment al regidor de Vic, Joan Coma, 
per la imputació d'un delicte de sedició. d. A l'alcaldessa 
de Berga, Montse Venturós, i al govern de l'Ajuntament de 
Badalona, i a la resta de persones i institucions per 
l'exercici de la sobirania local. Segon.- Rebutjar la 
instrumentalització de la fiscalia per part del govern de 
l'estat, així com la judicialització dels conflictes polítics 
impulsada per aquest. Tercer.- Reafirmar el compromís amb 
l'exercici del dret inalienable a l'autodeterminació del 
poble català com a única sortida democràtica al conflicte 
polític amb l'estat. Quart.- Enviar una carta de protesta 
demanant al TSJC i al Tribunal Suprem que s'arxivi la causa 
oberta de totes les persones amb procediments judicials 
oberts. Cinquè.- Enviar una còpia d'aquesta moció al 
President de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, als afectats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, 
a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir, a 
l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a 
l’Associació de Municipis per la Independència i fer-la 
públic a través dels mitjans públics municipals." Prossegueix 
amb l’ús de la paraula la senyora Sànchez Dipp que diu que un 
cop llegida la moció vol argumentar perquè consideren i 
proposen debatre aquesta moció en el Ple de l’Ajuntament de 
Figueres, i, en segon lloc, també vol defensar el seu 
contingut;  que alguns dels grups municipals els dirà que fa 
pocs mesos es va aprovar una moció en la qual hi havia un 
acord de no presentar mocions que no fessin referència a la 
ciutat Figueres; que el grup de la Candidatura d'Unitat 
Popular ja va expressar que consideraven un error metodològic 
l’aprovació d’una moció i la no modificació del Reglament 
Orgànic Municipal perquè deixava totalment en l’aire el que 
s’estava aprovant i que, per tant, era de molt difícil 
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aprovació, ja que si aquesta moció no s’aprovés avui, seguint 
el Reglament Orgànic Municipal, passaria directament a 
Comissió Informativa i en el proper Ple haurien de debatre-la 
sense necessitat de votar la urgència; que consideren que és 
important parlar-ne, malgrat que hi hagués aquesta moció, 
perquè de fet sí que implica l’Ajuntament de Figueres, ja que 
el punt c del primer punt dóna suport als “Ajuntaments i 
càrrecs electes per haver mostrat el seu suport a la 
declaració del Parlament del 9-N”;  que ha de recordar que 
aquest Ajuntament va aprovar una moció en què signava els 
acords de la declaració del 9-N que havia aprovat el 
Parlament de Catalunya; que el Tribunal Superior de Justícia 
va requerir a aquest Ajuntament proves documentals com les 
actes i els acords que es van prendre en aquell ple i que, 
per tant, formalment, en aquesta moció s’estan donant suport 
ells mateixos contra la judicialització del procés 
d’independència i qualsevol manifestació pública en favor del 
dret d’autodeterminació; que, finalment, creuen que és 
important aprovar aquesta moció perquè consideren que la 
política es fa a traves d’eines polítiques, en els espais i 
les institucions que toca, amb la participació de la 
ciutadania en els acords i la mobilització i la definició de 
la república catalana i que no és als tribunals on s’ha de 
dirimir aquesta qüestió, sinó en la votació referendària que 
tindrà lloc el proper mes de setembre. 
 Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que 
si finalment s’aprova la urgència el grup de Compromís hi 
donarà suport de la mateixa manera que en el seu moment van 
donar suport quan es va convocar la manifestació a les 
escales de l’Ajuntament; que hi donaran suport no pel fons 
que defensa, sinó per la forma; que estan en contra de la 
judicialització de la política per part de l’estat i de l’ús 
de totes les eines que té al seu abast contravenint la 
separació de poders de l’estat i que per això hi donaran 
suport. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que ellos no darán apoyo ni a la urgencia ni a 
la moción; que sabían que llegarían a este punto y que una 
vez aprobada la moción que presentó el Partido Popular, 
sabían que tarde o temprano esto se presentaría y se forzaría 
el mecanismo para no aceptar ni sus propios acuerdos; que es 
difícil pedir que se respete cualquier tipo de ley cuando no 
se es capaz ni siquiera de adoptar ni de aceptar los acuerdos 
a los que tu propio pleno llega; que Ciutadans votará no a la 
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urgencia y votará que no a la moción, pero que ya que entran 
en el debate, primero debatirán y luego votarán; que le 
gustaría empezar con un apunte; que le gustaría decir 144 
euros; que se preguntarán porque dice eso; que lo va a 
responder ahora; que durante este mes de noviembre se ha 
hecho público que la intervención general de la Seguridad 
Social ha publicado el desglose autonómico de ingresos y 
gastos para el ejercicio 2015; que Cataluña es la comunidad 
más deficitaria con 3.193 millones de euros de déficit; que 
es la diferencia entre los ingresos de los afiliados 
catalanes y las pensiones pagadas a los catalanes; que eso 
supone que en esa supuesta independencia que todos proponen 
las pensiones de los mayores se reducirían un 15%; que son 
esos 144 euros por cada uno de los pensionistas; que cuando 
vayan a vender helado de postre todos los días y cuando 
también internacionalicen, se acuerden de internacionalizar 
esos 144 euros y digan a todos los mayores que les van a 
pagar 144 euros menos a cada uno de ellos porque pagan las 
consecuencias del Procés, pero que el señor Romeva continuará 
teniendo una Visa Oro para poder ir a dar una vuelta por 
Europa a hacer sus vacaciones; que en la moción se habla 
sobre negación del diálogo; que ir a Madrid o ir a hablar con 
el gobierno de España y decir “o me dan esto o independencia” 
no es diálogo, sino chantaje; que el señor Puigdemont haya 
dicho que no va a ir a la conferencia de presidentes, no es 
diálogo es irresponsabilidad porque su obligación, le guste o 
no le guste, mientras siga perteneciendo a España, es ir a 
defender los intereses de todos los catalanes; que si él no 
quiere defender los intereses de todos los catalanes lo que 
tendría que hacer es renunciar a su puesto y mandar a otra 
persona que quiera defender los intereses de todos los 
catalanes; que les ha oído hablar de derecho a decidir y que 
sobra decir que no existe ninguna constitución ni ninguna 
legislación internacional que contemple el derecho a decidir; 
que existe el derecho a la autodeterminación que está 
recogido en los pactos internacionales de los Derechos 
Humanos y sirve para las colonias o en caso de invasión 
militar o violación de los derechos humanos y que nada de eso 
sucede en un estado democrático como el español; que, por 
otra parte, la Generalitat de Cataluña no tiene competencias 
y lo saben todos, para impulsar un referéndum para decidir la 
independencia de Catalunya; que para ello debe reformarse la 
Constitución, cosa que ya lo ha dicho el Tribunal 
Constitucional y que todos lo saben; que la soberanía no se 
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decide solo por una parte de este pueblo, sino que se decide 
entre todos los españoles; que la democracia es cuestión de 
mayorías y minorías; que todas esas personas que han dicho si 
han tenido que ir a declarar ha sido por no cumplir, 
supuestamente, con sus competencias, no por otra cosa; que 
hablan de Joan Coma, un cargo público que se niega a ir a 
declarar a Madrid porque no reconoce la autoridad de la 
Audiencia Nacional; que tanto su urgencia como su acusación 
debe ir por la vía judicial y que lo que deben respetar es 
sobre todo sus tiempos y su funcionamiento; que también 
hablan de la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, que es 
detenida por no comparecer en el Juzgado de Instrucción nº1 
de la ciudad hasta en dos ocasiones y citada por negarse a 
respetar las reglas del juego democrático durante unas 
elecciones generales y autonómicas; que en esta sala hay 
varios abogados que les podría decir qué les sucede a sus 
clientes si no comparecen ante un Juzgado de Instrucción; que 
para Ciutadans, que todos son iguales ante la ley, incluyendo 
los políticos, les sorprende mucho que estén a favor del 
aforamiento político y que los políticos puedan hacer lo que 
quieran; que para Ciutadans ir a declarar o dar cuenta de los 
actos que se realizan es parte de su labor diaria; que no 
pueden ampararse en la libertad de expresión o en el mandato 
representativo, presentar mociones, resoluciones o propuestas 
que vulneran el marco constitucional; que no sirve la 
libertad de expresión para estar en contra de todo esto; que 
hay un marco constitucional y hay unas leyes que son las que 
les facultan a todos poder estar ahí y las cuáles han de 
respetar, estén más o menos de acuerdo; que siempre han dicho 
que la Constitución se puede cambiar, pero que hay que 
trabajar para conseguirlo; que también hablan sobre 
judicialización de la política, pero los políticos deben 
cumplir las leyes y si no lo hacen pues tienen que rendir 
cuentas; que también hablan de politización de la justicia y 
justamente esta moción, desde su punto de vista, politiza la 
justicia ya que están intentando actuar como un lobby para 
que la justicia no actúe, y pedir a los Mossos que no actúen; 
que eso justamente es politizar la justicia; que considera 
que no pueden perderse, semana tras semana, en malgastar 
tiempo y recursos en este tipo de debates; que está hablando 
de los 9.000.000 de euros del DNI catalán o ya les hablado de 
la Visa del señor Romeva para ir a visitar a la ultraderecha 
en el norte de Europa; que son partidarios de articular una 
salida, pero siempre dentro de la legalidad; que esto no es 
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una cuestión de concesiones al nacionalismo, sino de buscar 
una salida real y que Ciutadans quiere una reforma del modelo 
autonómico y abordar cuestiones que no fueron tratadas en la 
constitución del 78, pero siempre dentro de la legalidad y en 
un marco del diálogo real. 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que el grup popular va presentar fa un parell de plens una 
moció que deia que només havien de passar mocions que fessin 
referència a Figueres, a la ciutat o comarca i que, per tant, 
no aprovaran ni la urgència, i si s’aprova la urgència tampoc 
donaran suport a la moció; que demanaria que es posicionessin 
sobre quin criteri han de seguir respecte aquestes mocions 
que no fan referència a Figueres; que també vol dir que en el 
proper ple presentaran una moció perquè es modifiqui ja el 
Reglament Orgànic Municipal i que quedi palès si es passen o 
no les mocions que no fan referència a Figueres o no. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas 
que diu que vol manifestar que estan d’acord amb la urgència 
i que donaran el vistiplau a la moció; que també li vol 
manifestar al senyor Amelló que en aquest cas es compleix al 
legalitat perquè que estan complint el Reglament Orgànic 
Municipal, ja que en cap moment limita les mocions i quin 
contingut han de tenir; que en aquest cas es compleix amb la 
legalitat; que consideren que aquesta moció afecta aquest 
Ajuntament perquè aquest Ajuntament ha estat requerit per 
donar informació al Tribunal Superior de Justícia sobre una 
moció que es va votar aquí i que, per tant, a aquests 
regidors que estan aquí els afecta i molt directament, 
aquesta moció; que també els afecta per un punt que a ells 
els afecta molt com és un company regidor de l’Ajuntament de 
Vic, una ciutat amb unes dimensions similars a Figueres, ha 
estat imputat per sedició; que vol dir al senyor Amelló que 
han de distingir dues parts d’aquesta imputació; que el 
senyor Coma ha fet unes manifestacions dient que no 
reconeixia l’Audiència Nacional i que no hi pensa anar 
voluntàriament, però que la primera part és que ell està 
imputat per un delicte de sedició per una expressió que va 
dir en un ple; que té entès que els regidors tenen llibertat 
d’expressió en la democràcia de l’Estat espanyol i que, per 
tant, ho consideren totalment exagerat i fora de lloc; que en 
aquest ple qualsevol regidor es podrà manifestar com 
consideri; que això forma part de la normalitat democràtica i 
que, per això, consideren que afecta també a aquest ple, ja 
que tots els que hi estan aquí tenen dret a expressar el que 
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considerin; que això forma part de la cultura democràtica i 
que, per això, donen suport en aquesta moció; que vol fer un 
parell de matisos sobre l’argumentació del senyor Amelló; que 
desconeix la Visa Oro del senyor Romeva, però que sí que 
coneix que el pressupost d’una ambaixada de l’Estat espanyol 
és tan gran com el pressupost que tenen les oficines de 
projecció exterior de la Generalitat de Catalunya i que això 
està demostrat; que aquestes ambaixades catalanes fan 
projecció i promoció de les empreses catalanes; que no s'ha 
d'oblidar això; que no sap si Catalunya està subsidiada per 
l'estat espanyol; que creu que hi ha altres arguments de molt 
pes i estudis que diuen el contrari; que les balances fiscals 
que s’han vingut publicant quan desitjaven publicar-les el 
govern de Madrid demostraven el contrari; que el senyor 
Amelló també s'oblida de la notícia que el 25% de 
l’exportació d’Espanya la fan empreses catalanes; que n’hi ha 
moltes altres coses, però és que, a més, els anhels de 
llibertat d’aquest poble no són només econòmics; que cal 
preguntar que si són tan mal negoci per l’Estat espanyol per 
què no els deixen, ja que així l'Estat espanyol se’n sortiria 
millor; que quant al fons de la moció seria que no s’estan 
entretenint i que estan en el camí de començar un nou procés 
constituent. 
 Seguidament, intervé el senyor Martínez Puig que diu que 
és cert que s’havia aprovat en plens anteriors una moció 
presentada pel Partit Popular; que, en tot cas, s’abstindran 
en la urgència perquè no volen que deixi d’haver-hi debat 
perquè com ha dit la mateixa portaveu de la Candidatura 
d'Unitat Popular, si no s’aprovés la urgència acabarien 
debatent-ho igual perquè passaria a Comissió Informativa i 
que ja que hi són millor debatre-ho; que respecte la moció hi 
votaran negativament, en primer lloc, perquè als càrrecs 
electes als quals se’ls dóna suport són càrrecs que sabien 
perfectament el que feien en el moment que ho van fer, se’ls 
està investigant i com a càrrecs electes saben que el que han 
de fer és garantir el funcionament de les institucions 
democràtiques; que això per l'incompliment de la llei; que la 
justícia es posa en funcionament si la llei no es compleix; 
que és tan simple com això; que el debat polític pot ser molt 
més profund, però que l’incompliment de la llei comporta que 
la justícia actuï; que això porta a ser investigats i si el 
Tribunal ho considera oportú, condemnats; que respecte la 
judicialització de la política, evidentment és una llàstima 
que es faci, però que els càrrecs electes han de complir la 
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llei; que en més d’una ocasió, i en el cas de la Candidatura 
d'Unitat Popular ho han pogut sentir per part dels 
representants, es fa una crida a la desobediència, però que 
això és un delicte tipificat en el Codi Penal i s’actua en 
conseqüència; que el Partit Socialista està d'acord i està a 
favor d’una reforma federal de la Constitució del 78; que no 
els fan gaire cas, però que pensen que és la fórmula perquè 
no hi hagi una ruptura perquè les ruptures sempre són 
traumàtiques; que hi hauria de poder haver un acord que els 
permeti una convivència perquè al capdavall hi hagi 
independència o no continuaran estant geogràficament on estan 
i formaran part del mateix col�lectiu europeu que fins ara i 
que, per tant, aquest serà el seu posicionament. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que una primera consideració que li ha cridat 
l’atenció ha estat quan la Natàlia Sànchez ha parlat sobre el 
Tribunal de Orden Público i l'Audiència Nacional com a hereva 
d'aquest Tribunal; que no és que el visquessin durant molt de 
temps, però alguns dels que estan al ple van viure el que 
eren les conseqüències i el que era aquella etapa molt fosca 
en la qual s’actuava d’una manera absolutament desquiciada, 
des del punt de vista dels drets i la democràcia que no n’hi 
havia; que hi havia ràfegues, metralletes i persecucions; que 
la situació no és la mateixa ni l’Audiència Nacional funciona 
així, sinó que estan en un sistema democràtica imperfecte, 
però que és la menys dolenta de totes les formes que els 
permetre auto governar-se i tenir instruments al seu abast; 
que, de fet estan aquí debatent totes aquestes diferències i 
disquisicions, tot i que a vegades sembla que estiguin al 
pati d’un col�legi en quant a la baralla; que creu que han de 
ser respectuosos amb les opinions de tots; que tothom té dret 
a opinar i debatre, i ningú té dret a opinar que l’altre no 
té raó perquè deu tenir les emocionals, filosòfiques o de 
qualsevol mena; que la qüestió d'avui li sembla magnífic que 
es debati amb urgència; que no hi ha cap problema; que ho 
debatrien en qualsevol moment i que ho tornaran a debatre com 
ja ho van fer l’octubre del 2015, on ja van parlar i aprovar 
una moció de suport a aquells primers càrrecs que van ser 
imputats, el president Mas, la consellera Rigau i la vice-
presidenta Ortega; que van expressar el suport a aquestes 
persones encausades per haver posat les urnes en un procés 
participatiu que estàvem tots a favor del dret a decidir que 
el senyor Amelló creu que no existeix, però que els drets 
existeixen, no existeixen o es creen o es guanyen; que creu 
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que és una eina i que aquell dia es van posar unes urnes al 
carrer i la gent va anar a votar el que li va semblar i que 
això va ser un exercici de democràcia limitat perquè no hi 
havia acord per totes les parts, per tant, no va ser 
vinculant ni va tenir els efectes que els que ho van posar al 
carrer volien que tingués; que amb la moció que van aprovar 
aquell dia van denunciar l’escassa qualitat democràtica 
d’aquest estat que avui estan dient que fa ús partidista de 
decisions judicials i emet judicis polítics contra 
representants electes per impulsar aquests processos 
democràtics; que van refermar el compromís de l'Ajuntament de 
Figueres amb el dret democràtic del poble de Catalunya a 
decidir el seu futur; que van enviar aquella moció a les 
institucions; que després d'aquell dia d'octubre i de la 
votació que es va fer el 2014 hi ha hagut un seguit 
d’actuacions que s’estan carregant la legalitat perquè 
l’estan infiltrant o estan dient que aquesta no és la 
legalitat que els ha d’afectar perquè democràticament han 
decidit altres coses com són seguir uns elements i uns pactes 
socials i la legislació que tenen; que la legislació es pot 
modificar, però necessiten majories suficients per fer-ho, 
tenir vots suficients en el Parlament i al carrer per 
modificar-ho; que això és el que Unió defensa com és mantenir 
i tenir aquesta majoria si volen fer els canvis que 
prediquen; que fins que no tinguin aquesta majoria no 
accepten la judicialització de la vida política perquè no els 
agrada, però entenen que han de mantenir la discussió dins 
els límits democràtics; que això passa per la defenses d’un 
nou parlament, anar a Madrid a dir-los que no tenen raó o 
anar a Brussel�les a defensar aquests drets amb aquesta 
Europa que és la que desitgen i al que volen construir; que 
aquesta és la seva postura; que no poden votar a favor de 
defensar infraccions de la legalitat vigent; que votarien a 
favor del primer paràgraf, però no dels altres i que, per 
això, avui tornarien a votar aquella moció i expressarien el 
seu suport a aquelles persones que van fer democràcia posant 
les urnes al carrer, però no de les que estan actuant de 
manera unilateral en defensa d’una suposada nova legalitat 
que encara no està instaurada i que, per tant, que fins que 
no estigui instaurada aquesta nova legalitat ells defensen 
aquest dret a fer-ho, però per les vies democràtiques. 
 Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que 
vol fer unes breus consideracions prèvies per fixar la 
posició de Convergència; que és cert que van discutir fa un 
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parell de plens quines mocions eren susceptibles de ser 
portades al ple i ser objecte de discussió; que, certament, 
com ha dit la senyora Sànchez, si no es tracta aquí anirà a 
Comissió Informativa i serà objecte de discussió en el 
següent ple; que és cert que si es volen prohibir aquest 
tipus de mocions s’haurà de modificar el Reglament Orgànic 
Municipal, però que no s’haurien de  limitar les mocions 
sobre si són o no d’interès municipal, ja que això és un 
concepte jurídic indeterminat i, per tant, es podria dir si 
són competència municipal o no, ja que això ja és més 
determinat o determinable; que, una vegada fetes aquestes 
consideracions prèvies, Convergència votarà la urgència de la 
moció i que hi votaran afirmativament en quan al fons i no 
només perquè defensin el dret a l’autodeterminació, que és un 
dret ja reconegut a la Convenció Universal de Drets Humans, 
sinó perquè, en el fons, pensen que els problemes polítics no 
s’han de dirimir a la justícia i que, per tant, estan a favor 
d’un debat polític i, per tant, en contra de la 
judicialització de la política. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que no sap si el senyor Manuel Toro ha 
estat mai a l’Audiència Nacional; que ella hi ha estat 
acompanyant figuerencs que han estat jutjats per haver 
expressat lliurement la seva opinió en relació a la corona 
espanyola i que van ser jutjats per cremar fotos del rei 
espanyol; que ha estat a Madrid, que a l’entrada l’han parat 
furgonetes de Policia Nacional i que l’han identificat sense 
cap justificació; que ha estat a l’Audiència Nacional i que 
ha vist quina és l’actitud que s’hi gasta; que, a més a més, 
ha llegit i vist informes de Nacions Unides de tortures a 
Espanya, que també ha llegit quina és l’opinió de l’Audiència 
Nacional que va jutjar i tancar un diari per ser simplement 
d’Euskal Herria i que ha llegit també tots o molts dels 
testimonis de les persones torturades a l’Estat espanyol; que 
li recomanaria al senyor Toro que quan posa el retrovisor i 
sembla que tot és gris o en blanc i negre que sàpiga que 
aquell blanc i negre i aquella vulneració de drets i aquella 
Espanya antidemocràtica encara n’hi ha molt avui en dia en 
color, i amb una impunitat brutal especialment contra aquells 
pobles que han lluitat per la seva autodeterminació; que 
sobre les referències que s’han fet a la opció particular que 
pren la Candidatura d'Unitat Popular sobre la desobediència, 
és una opció molt particular, seva i personal; que la 
desobediència és un acte personal, però també col�lectiu; que 
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la Candidatura d'Unitat Popular escull fer desobediència 
perquè creuen que és l’eina més vàlida que tenen davant les 
lleis i les persecucions judicials injustes contra el procés 
cap a la independència; que ho han intentat tot i l’únic que 
han rebut és un no; que simplement volen votar 
democràticament i que per l’altra banda només es diu que no; 
que només queda desobeir qualsevol prohibició d’aquest 
referèndum i tirar-lo en davant; que des de la Candidatura 
d'Unitat Popular hi seran i hi seran sempre i que arribaran 
fins a les últimes conseqüències malgrat tots els judicis que 
els posin davant perquè consideren que, en aquest cas i 
arribats a aquest punt, sense desobediència no hi haurà mai 
independència. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que quiere contestar al señor Manuel Toro sobre lo 
del derecho a decidir; que aquí cuando se habla del derecho a 
decidir le suena un poco al eslogan de Gallina Blanca “Yo me 
lo guiso, yo me lo como”; que cuando no existe un desarrollo 
jurídico de un derecho, éste puede ser ejercido con total 
arbitrariedad y mientras no exista un desarrollo jurídico de 
este derecho, a él el derecho a decidir no le encaja por 
ningún sitio porque no puede desarrollarse de ninguna manera; 
que el compañero de Esquerra Republicana ha dicho que van a 
cumplir con el Reglamento Orgánico, pero que había un acuerdo 
de una moción y que luego no pueden pedir que otros cumplan 
las mociones cuando no son capaces de cumplir las que ellos 
mismos votan; que les felicita y le parece magnífico que siga 
la legalidad, todos los procesos y lo que les permita la ley; 
que les felicita y ya se verá cuanto son capaces de aguantar 
por ese camino y que ojala que sea para siempre, pero que lo 
duda porque cree que se tendrán que sumar al carro de la 
Candidatura d'Unitat Popular; que se habla de las embajadas, 
pero que también sirven para promocionar a Cataluña; que 
quizá cuestan mucho dinero, pero que él no está en contra de 
buscar fórmulas más racionales o intentar racionalizar la 
administración y que le parece bien si creen que eso es 
suficiente motivo para decir que quieren al independencia; 
que también le parece curioso que digan lo de “Déjennos 
marchar” y que pregunta que qué significa eso porque él 
también es catalán; que pregunta que qué debería hacer; que 
la soberanía se decide entre todos los españoles; que lo 
tendrán que hablar entre todos; que eso debe funcionar muy 
bien como eslogan, pero que no sabe exactamente dónde encaja; 
que también se ha hablado de torturas, pero que no hace falta 
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ir tan lejos porque ha estado en Hospitalet; que desde que se 
abrió su sede ha recibido siete ataques; que hace apenas 
cuatro días agredieron a su portavoz en Hospitalet; que, por 
lo tanto, no hace falta irse tan lejos; que si existen esas 
torturas se tendrán que juzgar a las personas; que 
simplemente quiere decir que eso fue en Hospitalet; que su 
portavoz también recibe agresiones aquí en Cataluña y que, a 
partir de aquí, se vota, se decide y ya está. 

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

Seguidament, se sotmet a votació la moció abans 
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d'aprovar-la en 
votar-hi a favor els dotze membres de l’Ajuntament següents: 
Felip Torres, Cruanyes Zafra, Masquef Creus, Pujol Matas, 
Felip Gayolà, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García Quesada, 
Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas i Vergés Moreno; i 
en contra, els vuit membres de l'Ajuntament següents: Toro 
Coll, Galimany Granés, Martínez Puig, Barrenechea Montero,  
Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu i Pérez 
Márquez. 
 
----Pressupostos: S'acorda articular un espai de participació 
vinculant dels diferents col�lectius feministes i LGTBI de la 
ciutat per treballar les propostes concretes de pressupostos 
que puguin esdevenir una eina per fomentar l'apoderament de 
les dones i el col�lectiu LGTBI. La senyora Sànchez Dipp 
procedeix a la lectura de la moció següent: 
 "MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER A UNS PRESSUPOSTOS AMB 
PERSPECTIVA DE GÈNERE. EXPOSICIÓ DE MOTIUS. Les desigualtats 
de posició social i econòmica entre dones i homes impliquen 
que moltes polítiques i pressupostos no siguin neutrals, 
malgrat la seva aparença, respecte al gènere, ja que les 
partides pressupostàries afecten de manera diferenciada a 
homes i dones. Per aquesta raó, és important dotar els 
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pressupostos d'un enfocament que tingui en compte les dones, 
que no sigui indiferent a la situació de desigualtat de la 
qual parteixen de forma estructural a la nostra societat. 
Cal, doncs, tenir en compte les necessitats diferenciades per 
no reforçar les desigualtats existents entre homes i dones. 
La perspectiva de gènere en la política pública va més enllà 
de considerar les dones com a col�lectiu que requereix 
programes i despesa específics per a la correcció de 
desigualtats, sinó que la transversalitat de gènere s’ha 
d’aplicar com a part integrant del procés polític i del cicle 
pressupostari. Per tant, la pressupostació de gènere no 
significa uns pressupostos separats per a dones, ni fa 
referència a assignacions pressupostàries destinades a les 
dones o a la igualtat d’oportunitats, sinó que pretén fer 
visible aquest impacte diferenciat de gènere en tot el 
pressupost i en totes les àrees de despesa. Per atendre a la 
diversitat de situacions de desigualtat que viuen les dones 
és necessari, també, un enfocament interseccional de les 
necessitats, a través de l’anàlisi dels diferents eixos 
generadors de la discriminació, a banda del gènere: classe 
social, orientació del desig, origen cultural, etc. Atès que 
cal tenir en compte que el pressupost en sí mateix no és un 
fi, sinó un mitjà per aconseguir la igualtat de drets entre 
dones i homes; i que tant els ingressos com les despeses que 
configuren un pressupost són susceptibles de ser analitzats 
des de la perspectiva de gènere. Atès que no sabem quin 
impacte té l'execució del pressupost en la igualtat de dones 
i homes, ni sabem si el pressupost contribueix a disminuir 
aquesta desigualtat, l'augmenta o deixa en la mateixa 
situació, ja que normalment els ajuntaments no coneixen 
l'impacte del seu pressupost. Atès que l’article 6.1 de la 
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones 
i homes estableix com a competència municipal “crear i 
adequar els mecanismes necessaris per a integrar la 
transversalitat de la perspectiva de gènere en llurs 
actuacions polítiques”. Cal introduir als pressupostos 
municipals indicadors, a més de fixar uns objectius que 
després s'hauran de mesurar. Per tot això, demanem l'adopció 
dels següents ACORDS: 1. Articular un espai de participació 
vinculant dels diferents col�lectius feministes i LGTBI de la 
ciutat per treballar les propostes concretes de pressupostos 
que puguin esdevenir una eina per fomentar l'apoderament de 
les dones i el col�lectiu LGTBI. 2. Generar una comissió 
d'avaluació de l'impacte de gènere (dones i LGTBI) de 
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l'execució del pressupost municipal. Tindrà en compte els 
següents criteris: a. Avaluació de polítiques amb perspectiva 
de gènere: determinació de l'impacte de les polítiques 
públiques i les corresponents assignacions pressupostàries en 
les desigualtats de gènere, establint una vinculació entre 
aquestes i els seus efectes en l'increment, reducció o 
manteniment de les desigualtats. b. Anàlisi d'incidència de 
la despesa pública disgregada per sexe: estimació de la 
utilització i la distribució dels recursos pressupostaris 
entre homes i dones, mesurant el cos unitari de la provisió 
d'un servei i multiplicant aquest cos pel nombre d'unitats 
utilitzades per diferents grups d'homes i dones. c. Anàlisi 
d'incidència dels ingressos públics disgregats per sexe: 
valoració de la contribució dels homes i les dones en els 
impostos, tant directes com indirectes, mitjançant el càlcul 
de la càrrega fiscal dels impostos sobre cada grup. d. 
Avaluació de beneficiaris disgregats per sexe: estudi del 
grau de satisfacció i cobertura de necessitats dels serveis 
destinats a homes i dones, a partir d'enquestes i sondeigs 
que revelin si la despesa pública reflecteix les prioritats 
dels ciutadans i si la provisió de serveis públics cobreix 
les seves necessitats. e. Anàlisi disgregada per sexe de 
l'impacte del pressupost en l'ús del temps: especificació de 
la relació entre assignacions pressupostàries i el seu efecte 
en l'ús del temps pels membres de la llar, mitjançant 
enquestes d'ús del temps, per tal de posar de manifest les 
implicacions macroeconòmiques de treball no remunerat i la 
importància de la reproducció social dins de l'economia. f. 
Marc de política econòmica a mitjà termini amb perspectiva de 
gènere: anàlisi de l'impacte de gènere en els models 
macroeconòmics a mig termini, i incorporació de la 
perspectiva de gènere amb variables que la reflecteixin i 
nous models que l'incloguin. g. Informe del pressupost amb 
perspectiva feminista i LGTBI: disgregació del pressupost 
total i de les despeses de les regidories en categories 
rellevants de gènere i anàlisi de les implicacions per a 
l'equitat de gènere, utilitzant algun dels altres 
instruments."  Prossegueix amb l’ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que moltes vegades ja han explicat la 
desigualtat intrínseca i estructural entre homes i dones; que 
des de les institucions públiques ja hi ha una regidoria que 
atén les necessitats directes que pot tenir aquest 
col�lectiu, però consideren que uns pressupostos han de tenir 
una perspectiva transversal en cada una de les àrees i per 
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fer-ho cal abans fer aquest anàlisi amb els acords que es 
proposen; que són molt concrets i que desitgen poder-ho tirar 
endavant per, cada vegada més, tenir uns pressupostos que 
incloguin aquesta perspectiva. 
 Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que 
en virtut del privilegi que li suposa ser el grup més petit 
intervindrà ara; que desconeix la complexitat per fer tots 
aquests càlculs que es demanen en aquesta moció, però el que  
és el fons de la moció com és l’elaboració dels pressupostos 
des de la perspectiva de gènere la comparteixen totalment; 
que donarà suport a la moció si és que s'aprova la urgència; 
que li agradaria poder tenir alguna explicació de les 
dificultats que pot comportar tota aquesta gestió de dades i 
de partides i programes per poder elaborar el pressupost en 
un Ajuntament on no es destinen molts recursos a poder 
controlar o gestionar totes les polítiques d'igualtat i que 
sona una mica complex i complicat de poder-ho obtenir, però 
que es deixa convèncer fàcilment. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que no tiene mucha prisa porque el Reglament 
Orgànic Municipal también regula lo que deben hacer pasadas 
las doce de la noche y que, si es necesario, ya volverán 
mañana; que vuelve a coincidir con la Candidatura d'Unitat 
Popular porque cuando los vecinos son la prioridad cree que 
las coincidencias son más sencillas; que cree que en esta 
moción no hablan de unas partidas destinadas a políticas de 
género o a la mujeres, adolescentes o niñas; que cree que 
incluir las perspectivas de género en los presupuestos es una 
tarea mucho más ambiciosa y que cree que es un acierto; que 
es una recomendación que desde hace más de una década viene 
haciendo la Unión Europea; que incluir la perspectiva de 
género en los presupuestos significa medir el impacto que 
tienen sus políticas, tanto la de gastos como la de ingresos, 
en la igualdad de género; que si lo que quieren son 
sociedades más justas, más equitativas y más igualitarias, 
evaluar parte de las políticas en igualdad, también en 
género, es fundamental; que es preciso saber que el 
presupuesto, tanto el de ingresos como el de gastos, incide 
en igualdad de oportunidades y que para alcanzar una sociedad 
de iguales con equidad y diversidad lo que necesitan son unes 
presupuestos que incluyan la perspectiva de género.  
 Seguidament, intervé la senyora Perpinyà Fortunet que 
diu que hi donaran suport; que bàsicament volia remarcar és 
que d’entrada en aquesta moció s’articulen una quantitat 
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d’índex d’avaluació importants; que creuen que el que caldria 
és fer la feina a poc a poc i amb bona lletra i començar per 
aquelles dades que ja poden extreure del Pla d’Igualtat, per 
tal de no enganxar-se els dit i voler córrer més del que es 
pot; que ho valoren positivament; que entenen que vincular 
diferents col�lectius feministes i LGTBI també implicarà que 
en aquest espai hi participin els propis regidors i tècnics d 
la casa perquè li semblava ue en l’articulat hi faltava 
potser aquesta part; que també vol recordar que en el Pla 
d’Igualtat municipal del 2013-2015 hi ha un objectiu molt 
concret que era que els pressupostos fossin amb aquesta 
perspectiva de gènere; que tornen a tenir deures per fer i 
que espera que en el Pla d’Igualtat que s’està elaborant es 
tinguin en compte tots aquests índex d’avaluació. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que hi votaran en contra; que creuen que els 
pressupostos ja són transversals en tots els sentits i que sí 
que estan d’acord que en el pressupost entrin temes 
d’igualtat, però que creuen que les inversions que es fan a 
la ciutat a través dels impostos com carrers o equipaments no 
han de distingir entre home i dona, sinó que són per tota la 
ciutat en general. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que a 
l’anàlisi de la valoració de la contribució d’homes i dones 
en els impostos, tant directes com indirectes, mitjançant el 
càlcul de la càrrega fiscal dels impostos sobre cada grup,  
hi ha estudis que demostren clarament que el col�lectiu de 
les dones té un percentatge per sota del que cobren 
normalment, per tant, l'aportació serà inferior; que ho fa a 
nivell de comentari perquè tot i que estan d’acord que els 
pressupostos han de tenir el màxim nivell de detall en tots 
els àmbits hi ha altres col�lectius amb necessitats que es 
faci aquest anàlisi pressupostari i que, per això, el 
sorprenia que la moció es referís només a uns col�lectius 
concrets i no a d'altres que es mereixen el mateix grau de 
detall;  que no estan absolutament en contra, però tampoc  
els sembla bé que hi hagi aquesta discriminació positiva vers 
uns col�lectius concrets i no a d'altres que també ho 
mereixen; que els pressupostos han de tenir aquesta 
preocupació per tots els col�lectius; que han de ser 
equilibradors amb els casos que ha dit i que, per tant, creu 
que una abstenció és la postura que mereix aquesta moció que 
es presenta. 
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A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la 
urgència de la moció abans transcrita. 

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

 
----Aigües: S'acorda demanar al Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació que adopti mesures efectives 
per a resoldre la manca de planificació històrica en la 
implantació de les explotacions ramaderes. El senyor Vergés 
Moreno procedeix a la lectura de la moció següent:  
 "MOCIÓ PER UNA COMARCA AMB AIGÜES NETES I SALUDABLES. La 
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 
23 d'octubre de 2000 estableix el marc comunitari d'actuació 
en l'àmbit de la política d'aigües. El primer paràgraf del 
preàmbul diu: «L'aigua no és un bé comercial com els altres, 
sinó que és un patrimoni que cal protegir, defensar i tractar 
com a tal» En l'article 1 estableix l'objecte de la Directiva 
que és establir un marc per a la protecció  de les aigües 
superficials continentals, les aigües de transició i les 
aigües costaneres i subterrànies que, entre d'altres, 
garanteixi la reducció progressiva de la contaminació del 
l'aigua subterrània i eviti noves contaminacions. El decret 
283/1998, de 21 d'octubre de designació de les zones 
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries estableix, d'acord amb el Reial 
Decret 261/1996, de 16 de febrer, de transposició de la 
directiva 91/676 CEE, les mesures per prevenir i corregir la 
contaminació de les aigües continentals i litorals causada 
pels nitrats de fonts agràries, i atribueix a les comunitats 
autònomes la designació de zones vulnerables enteses com 
aquelles superfícies territorials l'escorrentia i filtració 
de les quals afecti o pugui afectar la contaminació per 
nitrats dels elements hídrics anteriorment esmentats. Atès 
que 34 municipis de l'Alt Empordà estan designats com a zona 



 104 

vulnerable d'acord amb el que estableix el decret 283/1998, 
de 21 d'octubre de 1998 i posterior decrets que amplien 
aquests zones. Atès que a l'Alt Empordà tenim una càrrega 
ramadera del sector porcí molt elevada i que explica la 
situació de vulnerabilitat i contaminació per nitrats de les 
aigües d'aquests municipis i que la utilització en excés 
d'aquests purins genera infiltracions al subsòl que provoquen 
problemes de contaminació greus per nitrats a les reserves 
d'aigua. I, tenint en compte que La Generalitat de Catalunya 
té competències plenes en aquest assumpte en les conques 
internes de Catalunya, com és el cas de l'Empordà i atès el 
fet que des de fa més de 15 anys la comarca pateix una 
contaminació greu per nitrats i que bona part d'aquesta 
problemàtica prové de la gestió dels residus de l'elevada 
cabana porcina i d'altres granges d'aviram intensives i que 
presenta el següent resum: Censos de porcí a l'Alt Empordà: -
2002: 300.000 caps de porcí. -2015: 375.000 caps de porcí. -
Actualment hi ha tramitacions de noves granges en 23 
municipis de l'Alt Empordà amb més de 78.000 caps de porcí, a 
més d'altres tramitacions de macro-granges d'aviram amb forta 
càrrega nitrogenada. Atès que molts municipis de la comarca 
de l'Alt Empordà tenen pous amb elevats nivells de nitrats a 
l'aigua de boca, que sobrepassen els límits permesos, 
situació que obliga a fer nous pous en molts pobles o mini-
transvasaments entre municipis, però que en cap cas s'ha 
resolt la contaminació de les aigües subterrànies.  Atès que 
per a recuperar la qualitat de l'aigua afectada per nitrats 
és necessari minimitzar la contaminació i disminuir la font 
de contaminació què té aquest origen. Per tot l'anterior, es 
proposa l'adopció dels ACORDS següents: Primer.-Demanar al 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que 
adopti mesures efectives per a resoldre la manca de 
planificació històrica en la implantació de les explotacions 
ramaderes, tenint en compte les limitacions reals dels 
recursos disponibles, afegida a la manca real i efectiva del 
control dels programes de repartició de les dejeccions 
ramaderes al sòl agrari. Segon.-Demanar a l'Agència Catalana 
de l'Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat que 
garanteixi la bona qualitat i disponibilitat de les aigües 
subterrànies en base a la Directiva Marc de l'Aigua, en el 
seu article 1d) i que doni compliment efectiu a la obligació 
següent «garanteixi la reducció progressiva de la 
contaminació de l'aigua subterrània i eviti noves 
contaminacions» i prioritzi i faci efectiu l'ús racional i 
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sostenible de l'aigua, com a bé natural, d'especial interès 
públic, estratègic, i cada vegada més escàs. Tercer.-Demanar 
al Departament de Territori i Sostenibilitat que tingui en 
compte aquesta greu problemàtica en la tramitació de 
llicències de les granges mentre es redacta el Pla Director 
Urbanístic de les explotacions ramaderes, amb l’objectiu de 
no augmentar-la. D’acord amb l’article 73 de la Llei1/2010 de 
3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’Urbanisme, el Departament de Territori i Sostenibilitat té 
potestat de suspendre les tramitacions i llicències 
d’instal�lacions o ampliacions de les activitats que regula 
l’esmentat Pla.  Quart.-Facultar l'alcaldia presidència de la 
Corporació per a adoptar qualsevol acte o acord en execució 
dels acords anteriors. Cinquè.-Traslladar el present acord al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya i al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació de la Generalitat de Catalunya pel seu 
coneixement i els efectes legals oportuns.  Sisè.-Traslladar 
el present acord a la seu social de la IAEDEN, al C/Sant 
Vicenç, 30 1er de Figueres 17600, pel seu coneixement." 
 Seguidament, intervé el senyor Pérez Márquez que diu que 
el seu vot serà afirmatiu, ja que consideren que qualsevol 
explotació econòmica que pugui afectar la qualitat de 
l’aigua, que és un bé apreciat i necessari pels habitants de 
la comarca, ha de ser controlat; que no ha de ser prohibit, 
sinó controlat i que, per això, el seu vot serà positiu. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que els hagués agradat que s’aprovés en aquest 
Ple aquesta moció amb un altre redactat en el punt 3er.; que 
els hagués agradat que aquest Ple acordés demanar al 
Departament de Territori i Sostenibilitat una moratòria i, 
per tant, una suspensió de totes i cadascuna de les 
tramitacions de llicències de granges davant d’aquesta 
problemàtica i que no ha pogut ser així, però que s'alegren 
que es pugui, si es dóna el cas, tirar endavant aquesta moció 
per la importància que ja s’ha expressat en la seva 
presentació. 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que el seu grup hi votarà a favor, justament perquè s’hi ha 
tret aquell redactat. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que estan molt satisfets i contents que es tramitin 
mocions en aquest sentit; que des de l'empresa municipal han 
manifestat aquesta voluntat de poder intervenir en la 
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sostenibilitat del territori, ja que l’aigua és un dels 
elements principals per poder tenir aquesta sostenibilita; 
que tenen un territori molt afectat per aquestes activitats i 
que, per tant, s'han de controlar i regular per evitar que 
contaminin aquest bé escàs i preciós del qual han de tenir-ne 
cura i treballar-hi perquè en el futur en puguin disposar i 
que, per tat, estan a favor totalment de la moció. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la 
urgència de la moció abans transcrita. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar la moció abans transcrita. 
 
----Pressupostos: S'aprova una moció per exigir al govern de 
la Generalitat que en els pressupostos del 2017 es presenti 
un projecte de Reforma fiscal per canviar la política fiscal 
actual injusta i generadora de desigualtat per una fiscalitat 
justa i progressiva amb l’objectiu que qui més te més pagui. 
El senyor Vergés Moreno procedeix a la lectura de la moció 
següent:  

"MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS D'ESQUERRES PER 
FIGUERES PER UNS PRESSUPOSTOS SOCIALS I UNA FISCALITAT 
PROGRESSIVA. Els darrers estudis realitzats al nostre país 
ens indiquen que la situació de pobresa, no s’ha redreçat, 
malgrat les crides a l’optimisme basades en un presumpte 
creixement econòmic, que en cap cas està comportant millores 
en les condicions materials de vida per a la majoria de la 
ciutadania. Sens dubte les xifres més colpidores són de 
pobresa entre els menors de 16 anys, avui a Catalunya hi 
viuen 492.000 infants en risc de pobresa, un 7,2% més que 
l’any 2008. La taxa AROPE ens indica que a Catalunya el 23’5 
% de la població es troba en risc de pobresa i d’exclusió 
social, més de 1 milió i mig de persones. La realitat és que 
patim una situació d’emergència social que s’expressa a 
través d’unes dades molt alarmants causades per l’atur, la 
precarietat dels llocs de treball de nova creació i per la 
consolidació de les retallades en drets socials i laborals. 
També ens indiquen que, a més a més de pobresa i risc 
d’exclusió social, s’incrementen les desigualtats i apunten a 
una cronificació de la pobresa severa: A Catalunya: Hi ha 
603.600 persones a l’atur, de les quals el 58,3% corresponen 
a atur de llarga durada. Només el 27,8% de les persones en 
atur rep algun tipus de prestació. Hi ha 218.000 llars 
catalanes on tots els seus membres són a l’atur. Hi ha 
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103.000 famílies que viuen sense ingressos. S’ha incrementat 
la taxa de risc de pobresa en el treball ja que l’11,7% de 
les persones que treballen a Catalunya cobren salaris per 
sota del llindar del risc de pobresa. 43 famílies desnonades 
cada dia i 480.000 pisos buits. Un 8,7% de la població no pot 
escalfar casa seva. Tanmateix, la societat catalana és cada 
vegada més desigual. Es dóna una creixent polarització 
social: els rics són cada vegada més rics, els pobres cada 
vegada més pobres, i les classes populars i treballadores 
s’afebleixen. En xifres, el 20% de la població més rica 
acumula 6,5 vegades més recursos que el 20% més pobre. Això 
no havia estat mai així ja que abans de la crisi i de les 
retallades, els nivells de desigualtat a Catalunya eren 
inferiors a la mitjana europea. La desigualtat i la manca de 
polítiques públiques per fer-hi front augmenten la 
vulnerabilitat entre els col�lectius que ja ho patien: les 
dones, especialment les que tenen cura dels seus fills, les 
persones migrades, les persones joves que ja no és que no es 
puguin emancipar sinó que estem assistint al seu exili per 
manca d’oportunitats laborals. Constatem doncs, que la crisi 
no està afectant-nos per igual a totes les catalanes i 
catalans. Hi ha un clar biaix que s’explica, no per la crisi 
sinó perquè aprofitant-la s’ha apostat per l’aplicació de 
retallades en polítiques socials i d’una fiscalitat injusta 
que ha beneficiat a qui més te. A Catalunya les rendes altes 
paguen menys impostos que les rendes baixes com indica el 
tram autonòmic de l'IRPF, Catalunya manté una pressió fiscal 
més baixa que la mitjana de comunitats autònomes per a les 
rendes superiors a 100.000 euros. Fins a nou autonomies tenen 
uns tipus d'IRPF més alts per a les rendes superiors a 
100.000 euros. Per contra, les rendes catalanes més baixes si 
que pateixen una pressió fiscal dos punts més alta que la 
mitjana autonòmica. Catalunya és, amb diferència, la 
comunitat on paguen més IRPF: en el tram autonòmic de rendes 
fins a 20.000 euros el tipus ascendeix al 12%. En termes 
generals la pressió fiscal a Catalunya és del 31,8%, a 
Espanya del 32,4 i a la UE-28 del 39,1%. A la vegada, la 
despesa en protecció social sobre el PIB és a Catalunya 
(21,0%) inferior a la de Espanya (25,5%) i queda molt per 
sota de la Unió Europea (28,6%). En aquest context, els 
Ajuntaments han estat i són el dic de contenció que ha permès 
aturar els impactes de la crisi sobre les persones i han 
abordat les situacions de pobresa a través d’uns Serveis 
Socials, avui desbordats, i aplicant amb valentia plans de 
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rescat social destinats als col�lectius de risc social. 
Actuacions molt sovint en la soledat institucional amb 
l’objectiu de cobrir els drets fonamentals de les persones en 
situació de risc d’exclusió: el dret a l’alimentació, el dret 
a l’habitatge, el dret a l’educació, el dret al treball i el 
dret a l’autonomia personal i a la salut. Per contra la 
resposta per part del Govern català a les necessitats de la 
població més vulnerable no són prou adequades, ni suficients. 
S’evidencia doncs una manca d’equitat en el repartiment dels 
costos socials i institucionals de la crisi i cal redreçar-
ho. En aquest context social la necessitat de l'aprovació de 
la llei de la Renda Garantida de Ciutadania adquireix un 
caràcter de prioritat, d'aquí deriva el seu caràcter de 
mandat al Parlament, i d'obligació inexcusable per al govern 
de la Generalitat com a mesura estructural i urgent. Volem 
una Catalunya on la vida sigui digna de ser viscuda on les 
necessitats bàsiques estiguin cobertes i garantides per drets 
i amb pressupost. En virtut d’aquestes consideracions, el 
grup de Compromís d'Esquerres per Figueres proposa al ple els 
següents Acordem: 1. Exigir al Govern de la Generalitat que 
en els pressupostos del 2017 es presenti un projecte de 
Reforma fiscal per canviar la política fiscal actual injusta 
i generadora de desigualtat per una fiscalitat justa i 
progressiva amb l’objectiu que qui més te més pagui, orientat 
a assolir un sistema fiscal més just i progressiu que permeti 
ampliar els recursos fiscals propis per atacar l’emergència 
social i la desigualtat a partir de: 1. Modificació del tram 
autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
amb l’objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els 
tipus de les rendes mitjanes i incrementar els tipus de les 
rendes més altes. 2. Modificació de l’Impost de Successions i 
Donacions per a retornar als nivells d’ingressos del 2008, a 
partir d’una reducció significativa i selectiva dels 
beneficis fiscals derivats de la normativa catalana. 3. 
Modificació de l’Impost de Patrimoni, establert en el Decret 
Llei 7/2012, per tal que gravi de manera més intensa els 
grans patrimonis com a pas previ i transitori a l’establiment 
d’un Impost de grans fortunes. 4. Millora de les figures 
impositives i de la seva capacitat de recaptació pel que fa 
referència a la imposició mediambiental, amb una especial 
incidència en el desenvolupament de les previsions de la Llei 
de Finançament del Transport Públic de Catalunya. 5. Revisar 
els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i 
eliminar aquells que són clarament regressius. 6. Millorar la 
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gestió tributària amb relació a l’impost sobre els habitatges 
buits establert per la Llei 14/2015. 7. Recuperar l’impost 
sobre dipòsits bancaris, definit per la Llei 4/2014, de 4 
d’abril, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit. 2. Aprovar la llei de la Renda Garantida de 
Ciutadania per a la seva implementació durant el 2017 i que 
el pressupostos 2017 incloguin partida suficient per a la 
seva aplicació efectiva. 3. Traslladar els presents acords al 
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, els 
grups polítics del Parlament de Catalunya i les entitats 
municipalistes de Catalunya." Prossegueix amb el torn de 
paraula el senyor Vergés Moreno que com a comentat a Junta de 
Portaveus, entén que la Generalitat recapta impostos de tots 
els catalans i catalanes, de la mateixa manera que l’Estat 
també recapta impostos de tots els catalans i catalanes i la 
resta d’espanyols; que això és un tema que afecta tots els 
figuerencs perquè és la forma com es distribueixen, 
s’inverteixen els diners que es recapten a tots els catalans 
i catalanes, per tant, també als figuerencs i que no vol 
afegir-hi res més perquè d’altres  tindran altres arguments 
per creure que no és una moció que afecti directament la 
ciutat ni als seus habitants. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el grup 
de Convergència i Unió aplicaria el mateix criteri que en 
l’anterior moció sobre donar suport als processats; que vist 
que no hi ha el mecanisme legal articulat per no aplicar 
aquella moció que van aprovar sobre no debatre les mocions 
que no siguin de la competència municipal; que entraran en el 
fons de l'assumpte i que passaran a votar la moció. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que ellos se mantendrán fieles al espíritu de 
aquella moción; que creen que esto no es una competencia 
municipal con lo cual votarán en contra; que está claro que, 
a la hora de la verdad, una vez aceptada una hay que ser 
coherente en aceptarlas todas, pero que ellos al contrario; 
que son coherentes, que no se han saltado la anterior y que, 
por lo tanto, tampoco se saltarán esta. 
 Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
planteja un parell d'esmenes; que en el punt 1 sobre 
"modificació del tram autonòmic de l'impost sobre la renda" 
afegiria "de manera prioritària es modificaran l'escala i els 
tipus dels trams més elevats i s'eliminaran aquelles 
reduccions més regressives que només les poden obtenir les 
rendes que pel fet de ser altes poden dur a terme una sèrie 
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d'inversions"; que les rendes baixes reben molta més pressió, 
però si es volen ingressos cal apujar en un primer moment les 
altes per augmentar aquesta progressivitat que denota; que 
una segona esmena seria que en el punt sobre la modificació 
de l'impost de patrimoni s'afegís després de grans fortunes 
l'expressió "que gravi també les persones jurídiques"; que la 
Candidatura d'Unitat Popular votarà a favor a la urgència i 
també votarà a favor de la moció, però que vol matisar que 
aquesta moció obvia el centralisme de l’Estat espanyol i 
obvia que en el marc legal de l’actual Estat espanyol és 
impossible fer una reforma fiscal de fons que no els eviti 
quedar-se només amb les engrunes, amb la gestió de la misèria 
i gestionant els marges absolutament limitats en l’autonomia 
supeditada a tribunals polítics que, bàsicament el que fa és 
que cada nou impost que aprova el Parlament de Catalunya juga 
a suspendre’l i que està molt bé aquesta declaració 
d’intencions, però que hi ha una via que és la via de la 
ruptura amb l’Estat espanyol que segur que els portaria a una 
millor progressivitat en els impostos i en la política 
fiscal. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que el grup popular s'ha perdut perquè per 
un costa es va aprovar una moció que només es debatrien temes 
que semblaven que eren d’interès per a la ciutat i la 
comarca; que creu que s'han seguit dos criteris i que això la 
descol�loca perquè primer es fa una cosa i després la 
contrària; que creu que primer s'han de començar a aclarir 
què volen ser quan siguin grans; que és evident que com que 
no està reformat el Reglament Orgànic Municipal no poden fer 
gaire res, però que creu que amb urgència hauran de decidir 
què volen fer, si modificar el Reglament Orgànic i si les 
mocions han de pertànyer a Figueres i comarca o no perquè que 
si no això és una incoherència total; que ha entès que ara 
aquesta moció no era d'interès i que s'haurien d'explicar. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que ella ha dit que voldrien entrar a debatre aquesta moció i 
a votar-la perquè no hi ha els mecanismes legals articulats 
en el Reglament Orgànic per poder fer efectiu el que es va 
votar a la moció que és no s'entraria a debatre i a votar 
assumptes que no fossin de la competència municipal, fet que 
provocaria que si diguessin que això no és competència 
municipal, que no ho és, això passaria a la següent Comissió 
Informativa i estaria al següent Ple i que entenen que com 
que no hi ha un mecanisme per no debatre els assumptes que no 
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són de competència municipal que és millor fer-ho ara que no 
passar-ho a Comissió Informativa i al proper Ple i que això 
es el que ha dit. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que demana disculpes perquè ho havia 
entès malament i que dóna les gràcies per l’explicació. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Vergés Moreno 
que diu que només vol fer una petita puntualització referent 
tant a la recaptació d’impostos com a la inversió; que un 
dels punts dels pressupostos és l’estació depuradora, la 
inversió que farà la Generalitat a l’estació depuradora és un 
tema que ha passat per aquest Ple per autoritzar que es pugui 
arribar a fer i que entén que això és un vincle directe. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas 
que diu que celebra que es vagi als arguments que van 
manifestar en el Ple on es va aprovar aquesta moció a 
instància del Partit Popular; que el senyor Vergés va votar a 
favor del que diu el Partit Popular i que ara està 
argumentant; que estan d'acord amb la urgència; que quant al 
fons de la moció Esquerra Republicana s’abstindrà perquè en 
aquest moment és un moment de debat parlamentari sobre els 
pressupostos; que s’està treballant a nivell de grup 
parlamentari de Junts pel Sí i a nivell de tots els grups 
parlamentaris que estan aquí representats en aquest projecte 
de pressupostos de la Generalitat; que només vol manifestar 
que podrien estar d’acord amb el que es manifesta al cos 
d’aquesta moció i que, precisament per això, també s’està 
treballant per una revisió del sistema fiscal que hi ha a 
Catalunya; que els sobta un punt que diu “Recuperar l’impost 
sobre dipòsits bancaris definit per Llei 4/2014, de 4 
d’abril, de l’impost sobre dipòsits de les entitats de 
crèdit”; que aquesta setmana s'ha tornat a demostrar que 
malgrat que vulguin fer una política fiscal progressiva, 
l’Estat espanyol utilitza tots els mecanismes legals per 
invalidar-ho; que cal recordar que aquest impost va ser 
neutralitzat per un impost d’àmbit estatal que es va situar a 
gravamen zero per tal que la Generalitat no pogués recaptar; 
que el mateix es pretén fer amb l’impost que gravava les 
begudes gasoses ensucrades; que podrien estar d'acord en 
revisar els beneficis fiscals i la millora de la gestió 
tributària, però que consideren que és un moment en el qual 
aquest debat s’està portant a terme i que seria poc 
respectuós amb els grups parlamentaris debatre-ho. 
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 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que voldria  preguntar a la secretària municipal què diu el 
Reglament Orgànic Municipal sobre la finalització o no dels 
plens a les dotze de la nit. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef 
Creus diu que seran coherents amb la seva postura a la 
votació presentada pel grup municipal de la Candidatura 
d'Unitat Popular votaran a favor de la urgència, però que 
s'abstindran en quant al fons del contingut de la moció 
perquè consideren que aquesta moció porta una mica 
d’indefinició; que, quant el punt 1 sobre l’impost de la 
renda de les persones físiques, avui ha estat estudiant en 
relació a les altres comunitats autònomes i entre el tram 
autonòmic i l’estatal resulta que Catalunya està per sobre de 
tot en tots els trams, en els més baixos des dels 12.000 
euros, fins als més alts de 120.000 euros; que hi ha un altre 
punt sobre la modificació de l’impost sobre successions, 
l’impost del patrimoni o molts d’altres impostos que 
consideren que la gent que té la sensació que el fet de 
gravar amb impostos suposa recaptar més, però que sempre ha 
pensat que gravar més impostos suposa una deslocalització i, 
per tant, una pèrdua de la recaptació quan en realitat amb 
els impostos el que haurien d’intentar és una redistribució 
de la riquesa i que, per aquest motiu, el seu grup municipal 
s’abstindrà. 
 Seguidament, intervé el senyor Pérez Márquez que diu que 
Ciutadans s'abstindrà no perquè no els sembli bona la 
iniciativa, que els ho sembla, però que el punt 1 on es vol 
reformar tota la part fiscal creuen que està massa indefinida 
com ha dit el senyor Masquef; que creuen que fins que no hi 
hagi una complexió amb percentatges, trams i barems s’estan 
pronunciant a favor d’uns punts que no coneixen i que, per 
tant, no ho faran i que també vol comentar que estan 
totalment a favor del punt 2, sobre la llei de la renda 
garantida de ciutadania, ja que el seu grup al Parlament hi 
va donar suport. 

A continuació, fa ús de la paraula la secretària de la 
corporació que diu que totes les sessions, siguin ordinàries 
o extraordinàries, hauran de respectar el principi d'unitat 
d'acte i que es procurarà que acabin el mateix dia del seu 
inici; que l'alcaldessa pot aixecar la sessió si s'ha acabat 
el dia sense que s'haguessin debatut i resol tots els 
assumptes inclosos a l'ordre del dia; que, en aquest cas, els 
assumptes no debatuts s'hauran d'incloure a l'ordre del dia 
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de la sessió següent i que el Reglament orgànic municipal 
reprodueix el que diu el Reglament d'organització i 
funcionament dels ens locals; que és el principi d’unitat 
d’acta que aconsella que el plenari estigui dintre del mateix 
dia; que l’alcaldessa té la facultat, si ho considera, 
d’aixecar la sessió i que les mocions no debatudes s’han 
d’incloure a la sessió següent. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que proposaria que les mocions que queden s'incloguin a la 
propera comissió informativa; que manifesta que es farà un 
ple extraordinari abans del dia 24 de desembre en el que es 
podran incorporar les mocions que queden pendents en aquest 
ple perquè hauran passat per comissió informativa i que 
podran anar a l'ordre del dia. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que proposaria incloure les mocions que 
queden en la següent Comissió Informativa que és el dia 12; 
que manifesta la voluntat de fer un Ple extraordinari abans 
del dia 24 de desembre i que es podrien incorporar les 
mocions que queden pendents en aquest Ple perquè ja hauran 
passat per Comissió Informativa i podran anar a l’Ordre del 
Dia. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que demana que s'inclogui també la possibilitat de 
fer precs i preguntes al proper ple extraordinari perquè sinó 
no tindrien la possibilitat. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que s'incorporarien els precs i preguntes 
a l'ordre del dia i que entén que posant-ho com a punt de 
l'odre del dia es podria fer encara que fos extraordinària. 

Seguidament, torna a intervenir la secretària de la 
corporació que diu que excepcionalment es pot fer. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Vergés Moreno que diu que li agradaria fer un parell de 
puntualitzacions; que només vol comentar al senyor Giró que 
no és cert el que ha dit, que sí que és ara quan s’ha 
començat el procés de tramitació i debat, però que en el 
moment de votar els pressupostos o la proposta de 
pressupostos en el Parlament va estar un gest restringit 
entre Junts pel Sí i la Candidatura d'Unitat Popular; que no 
s'ha comptat amb cap de les altres forces per elaborar 
aquesta proposta i que ara s'ha oblidat el que volia comentar 
al senyor Masquef, però que ja recuperaran la conversa. 
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 Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació la urgència de la moció abans transcrita. El 
Ple de l’Ajuntament ACORDA declarar-la urgent en votar-hi a 
favor els catorze membres de l’Ajuntament següents: Felip 
Torres, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol 
Matas, Felip Gayolà, Galimany Granés, Sànchez Dipp, Armengol 
Subirós, García Quesada, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas  i Vergés Moreno; en contra, els quatre membres de 
l'Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres, 
Amelló Montiu i Pérez Márquez; i abstenir-se, els dos membres 
de l'Ajuntament següents: Martínez Puig i Barrenechea 
Montero. 

A continuació, se sotmet a votació les esmenes 
presentades per la senyora Sànchez Dipp. El Ple de 
l'Ajuntament ACORDA aprovar-les en votar-hi a favor els 
quatre membres de l’Ajuntament següents: Sànchez Dipp, 
Armengol Subirós, García Quesada i Vergés Moreno; i abstenir-
se, els setze membres de l'Ajuntament següents: Felip Torres, 
Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol Matas, Felip 
Gayolà, Galimany Granés, Martínez Puig, Barrenechea Montero, 
Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Olmedo Delestal, 
Borrego Torres, Amelló Montiu i Pérez Márquez. 

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

"MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS D'ESQUERRES PER 
FIGUERES PER UNS PRESSUPOSTOS SOCIALS I UNA FISCALITAT 
PROGRESSIVA. Els darrers estudis realitzats al nostre país 
ens indiquen que la situació de pobresa, no s’ha redreçat, 
malgrat les crides a l’optimisme basades en un presumpte 
creixement econòmic, que en cap cas està comportant millores 
en les condicions materials de vida per a la majoria de la 
ciutadania. Sens dubte les xifres més colpidores són de 
pobresa entre els menors de 16 anys, avui a Catalunya hi 
viuen 492.000 infants en risc de pobresa, un 7,2% més que 
l’any 2008. La taxa AROPE ens indica que a Catalunya el 23’5 
% de la població es troba en risc de pobresa i d’exclusió 
social, més de 1 milió i mig de persones. La realitat és que 
patim una situació d’emergència social que s’expressa a 
través d’unes dades molt alarmants causades per l’atur, la 
precarietat dels llocs de treball de nova creació i per la 
consolidació de les retallades en drets socials i laborals. 
També ens indiquen que, a més a més de pobresa i risc 
d’exclusió social, s’incrementen les desigualtats i apunten a 
una cronificació de la pobresa severa: A Catalunya: Hi ha 
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603.600 persones a l’atur, de les quals el 58,3% corresponen 
a atur de llarga durada. Només el 27,8% de les persones en 
atur rep algun tipus de prestació. Hi ha 218.000 llars 
catalanes on tots els seus membres són a l’atur. Hi ha 
103.000 famílies que viuen sense ingressos. S’ha incrementat 
la taxa de risc de pobresa en el treball ja que l’11,7% de 
les persones que treballen a Catalunya cobren salaris per 
sota del llindar del risc de pobresa. 43 famílies desnonades 
cada dia i 480.000 pisos buits. Un 8,7% de la població no pot 
escalfar casa seva. Tanmateix, la societat catalana és cada 
vegada més desigual. Es dóna una creixent polarització 
social: els rics són cada vegada més rics, els pobres cada 
vegada més pobres, i les classes populars i treballadores 
s’afebleixen. En xifres, el 20% de la població més rica 
acumula 6,5 vegades més recursos que el 20% més pobre. Això 
no havia estat mai així ja que abans de la crisi i de les 
retallades, els nivells de desigualtat a Catalunya eren 
inferiors a la mitjana europea. La desigualtat i la manca de 
polítiques públiques per fer-hi front augmenten la 
vulnerabilitat entre els col�lectius que ja ho patien: les 
dones, especialment les que tenen cura dels seus fills, les 
persones migrades, les persones joves que ja no és que no es 
puguin emancipar sinó que estem assistint al seu exili per 
manca d’oportunitats laborals. Constatem doncs, que la crisi 
no està afectant-nos per igual a totes les catalanes i 
catalans. Hi ha un clar biaix que s’explica, no per la crisi 
sinó perquè aprofitant-la s’ha apostat per l’aplicació de 
retallades en polítiques socials i d’una fiscalitat injusta 
que ha beneficiat a qui més te. A Catalunya les rendes altes 
paguen menys impostos que les rendes baixes com indica el 
tram autonòmic de l'IRPF, Catalunya manté una pressió fiscal 
més baixa que la mitjana de comunitats autònomes per a les 
rendes superiors a 100.000 euros. Fins a nou autonomies tenen 
uns tipus d'IRPF més alts per a les rendes superiors a 
100.000 euros. Per contra, les rendes catalanes més baixes si 
que pateixen una pressió fiscal dos punts més alta que la 
mitjana autonòmica. Catalunya és, amb diferència, la 
comunitat on paguen més IRPF: en el tram autonòmic de rendes 
fins a 20.000 euros el tipus ascendeix al 12%. En termes 
generals la pressió fiscal a Catalunya és del 31,8%, a 
Espanya del 32,4 i a la UE-28 del 39,1%. A la vegada, la 
despesa en protecció social sobre el PIB és a Catalunya 
(21,0%) inferior a la de Espanya (25,5%) i queda molt per 
sota de la Unió Europea (28,6%). En aquest context, els 
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Ajuntaments han estat i són el dic de contenció que ha permès 
aturar els impactes de la crisi sobre les persones i han 
abordat les situacions de pobresa a través d’uns Serveis 
Socials, avui desbordats, i aplicant amb valentia plans de 
rescat social destinats als col�lectius de risc social. 
Actuacions molt sovint en la soledat institucional amb 
l’objectiu de cobrir els drets fonamentals de les persones en 
situació de risc d’exclusió: el dret a l’alimentació, el dret 
a l’habitatge, el dret a l’educació, el dret al treball i el 
dret a l’autonomia personal i a la salut. Per contra la 
resposta per part del Govern català a les necessitats de la 
població més vulnerable no són prou adequades, ni suficients. 
S’evidencia doncs una manca d’equitat en el repartiment dels 
costos socials i institucionals de la crisi i cal redreçar-
ho. En aquest context social la necessitat de l'aprovació de 
la llei de la Renda Garantida de Ciutadania adquireix un 
caràcter de prioritat, d'aquí deriva el seu caràcter de 
mandat al Parlament, i d'obligació inexcusable per al govern 
de la Generalitat com a mesura estructural i urgent. Volem 
una Catalunya on la vida sigui digna de ser viscuda on les 
necessitats bàsiques estiguin cobertes i garantides per drets 
i amb pressupost. En virtut d’aquestes consideracions, el 
grup de Compromís d'Esquerres per Figueres proposa al ple els 
següents Acordem: 1. Exigir al Govern de la Generalitat que 
en els pressupostos del 2017 es presenti un projecte de 
Reforma fiscal per canviar la política fiscal actual injusta 
i generadora de desigualtat per una fiscalitat justa i 
progressiva amb l’objectiu que qui més te més pagui, orientat 
a assolir un sistema fiscal més just i progressiu que permeti 
ampliar els recursos fiscals propis per atacar l’emergència 
social i la desigualtat a partir de: 1. Modificació del tram 
autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
amb l’objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els 
tipus de les rendes mitjanes i incrementar els tipus de les 
rendes més altes. De manera prioritària es modificaran 
l'escala i els tipus dels trams més elevats i s'eliminaran 
aquelles reduccions més regressives que només les poden 
obtenir les rendes que pel fet de ser altes poden dur a terme 
una sèrie d'inversions. 2. Modificació de l’Impost de 
Successions i Donacions per a retornar als nivells 
d’ingressos del 2008, a partir d’una reducció significativa i 
selectiva dels beneficis fiscals derivats de la normativa 
catalana. 3. Modificació de l’Impost de Patrimoni, establert 
en el Decret Llei 7/2012, per tal que gravi de manera més 



 

 117 

intensa els grans patrimonis com a pas previ i transitori a 
l’establiment d’un Impost de grans fortunes que gravi també 
les persones jurídiques. 4. Millora de les figures 
impositives i de la seva capacitat de recaptació pel que fa 
referència a la imposició mediambiental, amb una especial 
incidència en el desenvolupament de les previsions de la Llei 
de Finançament del Transport Públic de Catalunya. 5. Revisar 
els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i 
eliminar aquells que són clarament regressius. 6. Millorar la 
gestió tributària amb relació a l’impost sobre els habitatges 
buits establert per la Llei 14/2015. 7. Recuperar l’impost 
sobre dipòsits bancaris, definit per la Llei 4/2014, de 4 
d’abril, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit. 2. Aprovar la llei de la Renda Garantida de 
Ciutadania per a la seva implementació durant el 2017 i que 
el pressupostos 2017 incloguin partida suficient per a la 
seva aplicació efectiva. 3. Traslladar els presents acords al 
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, els 
grups polítics del Parlament de Catalunya i les entitats 
municipalistes de Catalunya." en votar-hi a favor els quatre 
membres de l’Ajuntament següents: Sànchez Dipp, Armengol 
Subirós, García Quesada i Vergés Moreno; i abstenir-se, els 
setze membres de l'Ajuntament següents: Felip Torres, 
Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol Matas, Felip 
Gayolà, Galimany Granés, Martínez Puig, Barrenechea Montero, 
Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Olmedo Delestal, 
Borrego Torres, Amelló Montiu i Pérez Márquez. 
 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que quería hacer una pregunta por cuestión de 
procedimiento porque ha visto que se cambian cosas; que 
entiende que lo que está contemplado en el Reglament Orgànic 
Municipal se puede hacer, pero que lo que acuerden de viva 
voz no vale para nada; que lo dice porque han acordado que 
los lunes es el último momento para entregar las mociones, 
pero que en el Reglament Orgànic pone que se pueden entregar 
de viva voz en el pleno; que se refiere a que si no hace 
falta respetarlo y que pregunta que si se pueden mandar las 
mociones el miércoles por la tarda a última hora. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que puede 
hacerlo, però que serà un argument per no votar la urgència 
de la moció i que és el que van parlar a la Junta de 
Portaveus. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
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Amelló Montiu que diu que lo ha dicho porque parece que los 
acuerdos de voz no sirven absolutamente para nada. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no estan dient això i que com diu el Reglament es pot 
portar aquí a últim moment, però que serà un argument perquè 
no entrin a debatre-ho ni a  votar-ho. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que es el mismo argumento que tener una 
moción que no ha servido absolutamente para nada. 
 
----No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les zero hores i tretze minuts del dia 2 de desembre de 
2016,  de la qual cosa en dono fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


