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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.16 
=================== 
 
 
Acta de la sessió extraordinària del dia 22 de desembre de 
2016 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 22 
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 
extraordinària en primera convocatòria. 

A les dinou hores i quinze minuts, la Presidència 
declara oberta la sessió. 
 
----1. Fires i festes: Es deixa damunt la taula la 
ratificació del decret de l'Alcaldia de 19 de desembre de 
2016 pel qual es va aprovar el programa d'activitats de Nadal 
en el marc de les Festes de Nadal i Reis 2016-2017. El senyor 
Felip Gayolà procedeix a la lectura del decret següent: 
 "Del 17  de desembre de 2016 fins al 6 de gener de 2017 
es realitzen a la ciutat una sèrie d’activitats destinades 
majoritàriament al públic infantil i familiar i agrupades 
sota el títol genèric d’activitats de Nadal i Reis. La 
majoria d’aquestes activitats tenen un fort arrelament 
tradicional. El programa d’activitats es divideix en quatre 
parts segons l’àmbit temàtic i la dependència orgànica en la 
qual s’inscriuen. El servei de Joventut s’encarrega de les 
activitats següents: Gran tió de Nadal, Cavalcada de Reis, 
concurs de fanalets, Factoria Lúdica i de l’Enginy, edició i 
distribució programa de Nadal, decoració nadalenca, concurs 
d’il�lustracions de Nadal, L’home dels Nassos i Sants 
Innocents; el servei d’Acció Cívica: Nadal als Barris. El 
programa amb l’horari i les ubicacions es detallen al punt 
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primer del present acord. El programa també inclou activitats 
de tercers. El pressupost de les activitats de Nadal i Reis 
té la particularitat que s’executa a cavall entre dos anys 
comptables i és per això que s’hi descriuen despeses 
imputades en partides de 2016 i de 2017 per la qual cosa el 
decret d’aprovació de la despesa es ratificarà pel ple de 
l’Ajuntament. El punt punt segon d’aquest acord detalla  les 
activitats, els proveïdors i la despesa prevista, segons ho 
ha fet arribar cada servei. En l'expedient existeix un 
informe emès pel Tècnic de Joventut, en el qual exposa la 
conveniència de l'aprovació del programa d’activitats de 
Nadal i Reis. Així mateix consta en l’expedient l’informe de 
la Guàrdia Urbana relatiu a les ocupacions de via pública i 
l’informe de l’enginyer tècnic municipal relatiu a la 
Factoria Lúdica i de l’Enginy i les activitats al voltant del 
Tió de Nadal. Completen l’expedient pel que fa a les 
activitats programades durant el període de Nadal a la ciutat 
els plànols i memòries d’activitat de les diverses actuacions 
programades. Pel que fa a les contractacions previstes són 
d'aplicació els articles 111.1 i 138.3 del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic que va ser aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en 
endavant, TRLCSP). I pel que fa a les activitats programades 
és d’aplicació l’article 42 de la llei 11/2009, de 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics 
i les activitats recreatives, l’article 110 del Decret 
112/2010, de 31 d’agost, que disposa en relació als 
espectacles públics i activitats recreatives organitzades 
pels Ajuntament que: «els espectacles públics i les 
activitats recreatives extraordinàries  organitzats pels 
serveis municipals o sota la responsabilitat directa 
d’aquests han de comptar amb les mesures necessàries per 
garantir la protecció de la seguretat, la salut i els drets 
de les terceres persones que puguin resultar afectades per la 
seva realització, i és responsabilitat dels mateixos serveis 
municipals l’adopció d’aquestes mesures» i l’article 111 de 
la citada norma reglamentària que fa referència als requisits 
generals que han de complir els espectacles públics i les 
activitats recreatives de caràcter extraordinari, inclosos 
els organitzats pels ajuntaments o sota la seva 
responsabilitat directa i preceptes concordants. Per tot 
això, l'alcaldessa presidenta resol: 1r. Aprovar el programa 
d'activitats de Nadal, que inclou les activitats organitzades 
per l'Ajuntament de Figueres i les  activitats organitzades 
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per diferents entitats de la ciutat,  en el marc de les 
Festes de Nadal i Reis 2016-2017, que començaran el 17 de 
desembre de 2016 i finalitzaran el 6 de gener de 2016 i que  
consta a continuació: “Dissabte 17 de desembre 19.30 h. a la 
sala d’actes i a la sala d’exposicions de la Cate, 
inauguració de la XII mostra de pessebres i diorames a la 
Cate. Fins el 6 de gener.  Laborables de 18 a 20 h. Dissabtes 
i festius d’11.30 a 14 h i de 17.30 a 20 h. Dijous 22 de 
desembre. 18 h. Plaça Ajuntament. Benvinguda al Gran Tió de 
Nadal. Espectacle infantil i familiar a càrrec de la 
Companyia Més Tumàcat. Dissabte 24 de desembre. 18 h. Plaça 
Ajuntament. Caguem el Tió. Vine a fer cagar el Gran Tió de 
Nadal amb la companyia Drakònia. Diumenge 25 de desembre. 12 
h. Plaça de la Font Lluminosa.  Audició de Sardanes de Nadal. 
Dilluns 26 de desembre. 18 h. Teatre Municipal el Jardí. El 
primer Nadal dels pastors de Mossèn Rossend Fortunet. 
Organitza: Associació els Pastorets de Figueres. Consulteu 
preus a taquilla. Dimarts 27 de desembre. Tot el dia. Nadal 
als barris. Dimecres 28 de desembre. Tot el dia. Nadal als 
barris. Dijous 29 de desembre. Tot el dia. Nadal als barris. 
Divendres 30 de desembre. Tot el dia. Nadal als barris. De 16 
a 19 h. Casa Empordà (Antic Escorxador). Factoria Lúdica i de 
l’Enginy. Consulteu la programació i els espais on es 
realitza a www.factorialudica.cat. 17 h. Carrers del centre. 
Cercavila a càrrec de la companyia Campiquipugui. 20 h. 
Teatre Municipal el Jardí. El primer Nadal dels pastors de 
Mossèn Rossend Fortunet. Organitza: Associació els Pastorets 
de Figueres. Consulteu preus a taquilla. Dissabte 31 de 
desembre. A partir de les 10 h. Carrers del centre. Mireu de 
trobar-vos la Dona dels Nassos, que té una cosa per a donar-
vos. De 10.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h. Casa Empordà (Antic 
Escorxador). Factoria Lúdica i de l’Enginy.  Consulteu la 
programació i els espais on es realitza a 
www.factorialudica.cat. Diumenge 1 de gener. De 16 a 19 h. 
Casa Empordà (Antic Escorxador). Factoria Lúdica i de 
l’Enginy. Consulteu la programació i els espais on es 
realitza a www.factorialudica.cat. Dilluns 2 de gener. De 
10.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h. Casa Empordà (Antic 
Escorxador). Factoria Lúdica i de l’Enginy. Consulteu la 
programació i els espais on es realitza a 
www.factorialudica.cat. Dimarts 3 de gener. De 10.30 a 13.30 
h i de 16 a 19 h. Casa Empordà (Antic Escorxador). Factoria 
Lúdica i de l’Enginy. Consulteu la programació i els espais 
on es realitza a www.factorialudica.cat. 17 h. Porxada de 
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l’Ajuntament. Carter reial. Dimecres 4 de gener. De 10.30 a 
13.30 h i de 16 a 19 h. Casa Empordà (Antic Escorxador). 
Factoria Lúdica i de l’Enginy. Consulteu la programació i els 
espais on es realitza a www.factorialudica.cat. A la tarda, 
espectacle de cloenda amb El Bufasons. 17 h. Porxada de 
l’Ajuntament. Carter reial. Dijous 5 de gener. 17 h. Teatre 
Municipal el Jardí. Concurs de fanalets. Consulteu les bases 
a www.figueres.cat. 18.30 h. Plaça Ajuntament. Vine a esperar 
els Reis amb el ritme del Pot Petit. 19 h. Carrers de 
Figueres. Gran Cavalcada de Reis. Divendres 6 de gener. Tot 
el dia, jornada de portes obertes al Museu del Joguet de 
Catalunya i al Teatre Museu Dalí. Entrada gratuïta per a les 
persones que acreditin viure a Figueres. 18 h. Teatre 
Municipal el Jardí. El primer Nadal dels pastors de Mossèn 
Rossend Fortunet. Organitza: Associació els Pastorets de 
Figueres. Consulteu preus a taquilla. Programa Nadal als 
barris: Dilluns 26 de desembre. De 17.00 a 20.00 hores. Obrim 
la Ludoteca de Nadal. Juguem? Centre Cívic Creu de la Mà. A 
les 19.00 hores. Espectacle “La nau Simfosönica” de la Cia. 
Migrasönics. Teatre Bon Pastor. Dimarts 27 de desembre. A les 
11.00 hores. “Ja arriba la Harpo’s Band”. Cia Pentina el gat. 
Cercavila pel Barri Horta,  Capellera, Horta Hospital, 
Cendrassos, Eixample, Turó Nova Estació, Juncària Parc Bosc, 
Presó, finalitzant al CC Creu de la Mà. De 10.30 a 13.30 
hores. La Ludoteca de Nadal. Centre Cívic Creu de la Mà. 
Espai Nadons. Centre Social Rally Sud. Espai Tallers “L’Arbre 
de la vida”. Taller d’estampació i scrap. Centre Social Horta 
Capallera. De 16.00 a 19.00 hores. Espai gastrolúdic “Menjar 
vegetarià? Que bo!” Centre Social Enric Morera. La ludoteca 
de Nadal. Centre Cívic Creu de la Mà. Petits grans 
arquitectes. Teatre del Bon Pastor. Espai Tallers “Fem 
estrelles d’Orient” Taller de feltre. Centre Social Horta de 
l’Hospital. Taller de robòtica amb Lego Wedo i Mindstorms amb 
Edukbits. Centre Social Turó-Nova Estació. De 17.00 a 19.00 
h. Patge Reial. Teatre del Bon Pastor. Taller de fotografia. 
Centre Recreatiu de Vilatenim. Preu 3€. De 17.00 a 20.00 h. 
Tallers “Esperant la nit de reis” al centre Cívic Creu de la 
Mà: -Fes el teu Rei de llana, amb l’artista Marina Gibert. -
Decora una carta als Reis. -Fem un conte de Reis entre tots. 
A les 18.30 h Espectacle nadalenc “Sarau de Nadal” de Rah-mon 
Roma. Centre Social Cendrassos. Dimecres 28 de desembre. De 
10.30 a 13.30 hores. La ludoteca de Nadal. Centre Cívic Creu 
de la Mà. Espai Nadons. Centre Social Horta de Hospital. 
Espai Tallers “Mussols i follets”. Centre Social Rally Sud. 
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De 16.00 a 19.00 hores. La Ludoteca de Nadal. Centre Cívic 
Creu de la Mà. Petits grans arquitectes. Centre Cívic Joaquim 
Xirau. Espai Gastrolúdic “Enfruita´t”. Centre Social Horta de 
Capallera. Taller de robòtica amb Lego Wedo i Mindstorms amb 
Edukbits. Centre Social Cendrassos. A les 17.00 hores. 
Espectacle Nadalenc “Codi Postal” de la Cia. Engruna Teatre. 
Teatre del Bon Pastor. De 20.00 a 22.00 h. Patge Reial. 
Teatre del Bon Pastor. Organitzat AV Juncària-Parc Bosc. 
Dijous 29 de desembre. De 10,30 a 13,30. La ludoteca de 
Nadal. Centre Cívic Creu de la Mà. Espai Nadons. Teatre del 
Bon Pastor. Espai tallers “Creem amb sal, ceres i 
aquarel�les”. Centre Cívic Joaquim Xirau. De 15,00 a 20,00. 
Coral Nadales. Plaça de l’Estació. Coral d’adults i coral 
d’infants, 6 a 12 anys. Animació titelles, xocolatada, 
inflables. Organitza: AV Plaça Estació. De 16,00 a 19,00. La 
ludoteca de Nadal. Centre Cívic Creu de la Mà. Petits grans 
arquitectes. Centre Social Enric Morera. Espai gastrolúdic 
“Endolcem el Nadal de xocolata”. Centre social Vivendes del 
Parc. Taller de robòtica amb Lego Wedo i Mindstorms amb 
Edukbits. Centre social Horta Capallera. De 17,00 a 19,00 
hores. Taller de postres nadalenques. Centre recreatiu de 
Vilatenim. Organitzen: Ajuntament de Figueres, Centre 
Recreatiu de Vilatenim i Consell Municipal de Vilatenim. De 
17,00 a 20,00 hores. Taller artístic: manualitats 
nadalenques. Centre Social Rally Sud. Organitza: AV Rally 
Sud. A les 18,00 hores. Espectacle nadalenc “Una paradeta per 
Nadal” de la cia. Bleda. Centre Cívic Joaquim Xirau. 
Divendres 30 de desembre. De 11.00 a 14.00 hores. Jocs de 
carrer de gran format. “Els amics d’en Crusó” de la Cia. Toc 
de Fusta. Rambla Nova. De 11.00 a 14.00 hores. Taller de Circ 
“La gran parada” de la Cia. Tot Circ. Centre Cívic Joaquim 
Xirau. De 16.00 a 18.00 hores. Vine i juga amb el “Tauler i 
escacs gegants” a càrrec del Club d’escacs. Figueres, davant 
del Centre Social Eixample. De 16.00 a 19.00 hores. Taller de 
robòtica amb Lego Wedo i Mindstorms amb Edukbits. Centre 
Social Barri de la Presó. Dilluns 2 de gener. De 16.00 a 
18.00 hores. Converteix-te en un escrivà de les cartes 
reials. Jardins Enric Morera (en cas de mal de temps es 
realitzarà al Centre Social Enric Morera). A partir de 17.30 
hores. Converteix-te en un escrivà de les cartes reials i a 
les 18.30 h Patge reial. Centre Social Rally Sud. De 15.00 a 
19.00 hores. Casalet de Nadal 2,2 i 4 de gener. Centre Social 
Turó-Nova Estació. Organitza: AV Turó Nova Estació. Dimarts 3 
de gener. De 16.00 a 18.00 hores. Converteix-te en un escrivà 
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de les cartes reials. Centre Social Cendrassos. Dimecres 4 de 
gener. De 16.00 a 18.00 h. Converteix-te en un escrivà de les 
cartes reials. Centre Social Horta Hospital  De 17.00 a 20 h 
Taller “Esperant la nit de Reis II”. Fem un conte sense 
paraules (dibuix o collage). Xocolatada per a tothom. Per a 
totes les edats. Centre Cívic Creu de la Mà. Organitza: AV 
Creu de la Mà. Divendres 6 de gener. A les 12.00 h Visita 
dels Reis d’Orient. Davant el Centre Social Eixample. 
Organitza AV Eixample. ” 2n. Autoritzar l'ocupació de via 
pública per a la realització de les activitats incloses al 
programa de Nadal. 3r. Aprovar el pressupost de despeses de 
les activitats de les Festes de Nadal i Reis 2016-2017,  per 
un import total de cent noranta-dos mil onze Euros amb 
noranta-vuit cèntims (192.011,98 €) desglossat  amb càrrec a 
les partides pressupostàries que s’especifiquen a 
continuació. Pel que fa a les despeses amb càrrec  al 
pressupost de 2017 sempre que es disposi de suficient 
consignació pressupostària.  

Import 
Tipus 
Aplicació Partida Pressupostària 

50.798,40 € Despeses 16 201 33800 226090 

8.691,43 € Despeses 16 202 32600 226990 

9.498,42 € Despeses 16 204 32600 226991  

1.599,00 € Despeses 16 204 32600 226990 

654,50 € Despeses 16 206 92400 226991 

14.653,10 € Despeses 16 206 92400 226994 

200,25 € Despeses 16 206 92400 226990 

5.169,73 € Despeses 16 206 92400 226992 

9.410,40 € Despeses 16 206 23100 226990 

45.617,40 € Despeses 17 204 33800 226090 

45.719,35 € Despeses 17 201 33800 226090 
4t. Contractar els següents proveïdors de les actuacions i 
serveis inclosos en el programa de les Festes de Nadal i Reis  
2016-2017, , pel concepte i import total (impost sobre el 
valor afegit inclòs), mitjançant la modalitat de contracte 
administratiu menor de subministrament o de serveis inclosos 
a les categories de l’Annex II del TRLCSP que es detallen i 
amb càrrec a les partides que consten a continuació: 

PROVEÏDOR NIF CONCEPTE 
Tipus/ 
Annex 
II 

IMPORT PARTIDA 

Companyia 
de Teatre 
Drakònia 

G55071542 
Disseny i 
execució 
tió 

Serveis 
13 

10.648,00 € 
16 201 33800 
226090 
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De Res, 
SCCL 

F64528243 
Construcció 
nova 
carrossa 

Submini
stramen
t 

6.050,00 € 
16 201 33800 
226090 

La 
Blaquière 

792854481000
19 

Dromedaris 
seguici 

Serveis 
26 

1.946,00 € 
16 201 33800 
226090 

Gredifx B17970294 
Màquines de 
neu 

Submini
stramen
t 

2.541,00 € 
16 201 33800 
226090 

Artigestio
n 
Servicions 
artísticos 
SL 

B66372467 
Espectacle 
seguici 

Serveis 
26 

2.178,00 € 
16 201 33800 
226090 

Artigestio
n 
Servicions 
artísticos 
SL 

B66372467 Trompeters 
Serveis 
26 

1.427,44 € 
16 201 33800 
226090 

Gredifx B17970294 
Canons 
confetti 

Submini
stramen
t 

3.751,00 € 
16 201 33800 
226090 

Mustramit, 
SL 

B55029177 

Espectacle 
de carrer 
més 
producció 

Serveis 
26 

1.210,00 € 
16 201 33800 
226090 

PB 
Pastissers 

E55268379 
Nassos 
alimentaris 

Submini
stramen
t 

1.155,00 € 
16 201 33800 
226090 

Isabel 
Bellvehí 
Negre 

43674449W 
Presentació 
encesa de 
llums 

Serveis 
26 

432,48 € 
16 201 33800 
226090 

Anna 
Garcia 
Casals 

40452550N 
Presentació 
encesa de 
llums 

Serveis 
26 

432,48 € 
16 201 33800 
226090 

Francesc 
Martinell 

40443104L 
Disseny i 
coordinació 

Serveis 
26 

19.027,00 € 
16 201 33800 
226090 

      

Companyia 
de Teatre 
Drakònia 

G55071542 

Construcció 
carrossa 
consell 
d'infants 

Submini
stramen
t 

3.872,00 € 
16 202 32600 
226990 

Ettore 
Bataglia 
Trujillo 

40452798F 

Disseny 
tallers 
infantils 
atrezzo 
consell 
infants 

Serveis 
26 

2.009,81 € 
16 202 32600 
226990 

Anncon 
Lleure i 
Oci SL 

B17767583 

Monitoratge 
suport 
cavalcada 
consell 
infants 

Serveis 
26 

2.809,62 € 
16 202 32600 
226990 

      

Associació 
Cultural 
Aram 

G55004527 
monitoratge 
de suport 

Serveis 
26 

3.300,00 € 
16 204 32600 
226991 
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Minyons 
Escoltes i 
Guies Sant 
Jordi de 
Catalunya 

G08931974 

monitoratge 
per a nens 
amb atenció 
especial 

Serveis 
26 

1.600,00 € 
16 204 32600 
226991 

Gràfiques 
Trayter SL 

B17848912 
Impressió 
programa 

Serveis 
15 

2.223,92 € 
16 204 32600 
226991 

Agnès 
Figueres 
Ferrer 

40451012S 
Disseny 
impresos 

Serveis 
13 

1.754,50 € 
16 204 32600 
226991 

Associació 
Pàgina 23 

G55259873 
Disseny 
decoració 
equipaments 

Serveis 
13 

620,00 € 
16 204 32600 
226991 

      

Victor 
Martín 
Álvarez 
Serra 

41551694D 
Premis 
concurs 
dibuixos p5 

Submini
stramen
t 

752,00 € 
16 204 32600 
226990 

Rafael 
Herrero 
Sancho 

77016151V 
Disseny 
flyer 

Serveis 
13 

121,00 € 
16 204 32600 
226990 

Enric Sala 
Juncà 

77961202B 
Web 
Factoria 

Serveis 
13 

726,00 € 
16 204 32600 
226990 

      

Gremi de 
Floristes 
de 
Figueres i 
Comarca 

G17417031 

Taller 
petits 
centre de 
nadal 

Serveis 
26 

408,00 € 
16 206 92400 
226991 

Sílvia 
Carbó 
Rosell 

41554180B 
Taller 
fotografia 

Serveis 
26 

246,50 € 
16 206 92400 
226991 

      

Alberto 
Pérez 
Martínez 

41550913X 
Taller 
postres 

Serveis 
26 

200,25 € 
 16 206 92400 
226990 

      

Àgora SL B17793068 
Dinamitzaci
ó tallers 

Serveis 
26 

14.653,10 € 
16 206 92400 
226994 

      

Agnès 
Figueres 
Ferrer 

40451012S 

Disseny 
imatge 
Nadal als 
barris, 
impressions
, etc 

Serveis 
13 

5.169,73 € 
16 206 92400 
226992 

      

Pau 
Regincós 
Seguí 

40332381H 
Espai 
Ludoteca 

Serveis 
26 

4.767,40 € 
16 206 23100 
226990 

Centre 
d’Estudis 
d’Innovaci

B17899956 
Jocs gran 
format 

Serveis 
26 

2.262,00 € 
16 206 23100 
226990 
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ó i 
comunicaci
ó Política 
SL 
Valoriza 
Facilities 
SAU 

A83709873 
Neteja 
centres 
socials 

Serveis 
14 

650,00 € 
16 206 23100 
226990 

Phoenix. 
Vigilància 
Seguretat 
SA 

A63321228 
Vigilància 
espectacles 

Serveis 
23 

400,00 € 
16 206 23100 
226990 

DAniel 
Ibáñez 
López-Khan 
Cartrö 

46545988Z 
Espectacle 
Simfonautes 

Serveis 
26 

1.331,00 € 
16 206 23100 
226990 

      

Domos 
Barcelona 
Estructura
s 
Geodesicas 
SL 

B65989618 
Carpes 
interiors 

Submini
stramen
t 

12.463,00 € 
 17 204 33800 
226090 

Gam España 
SLU 

B33382433 Calefactors 
Submini
stramen
t 

582,42 € 
 17 204 33800 
226090 

Consell 
Local de 
Joventut 
Figueres 

G55083695 

Materials 
fungibles, 
decoració, 
etc 

Submini
stramen
t 

1.600,00 € 
 17 204 33800 
226090 

Alba Moner 
Matabosch 

40452462Q 
Taller de 
trapillo 

Serveis 
26 

339,00 € 
 17 204 33800 
226090 

Pau 
Regincós 
Seguí 

40332381H 
Tallers, 
activitats, 
material 

Serveis 
26 

10.406,00 € 
 17 204 33800 
226090 

Xarxa 
Integral 
de 
Profession
als i 
Usuàries, 
SCCL 

F65343287 
Taller de 
ioga en 
família 

Serveis 
26 

175,00 € 
 17 204 33800 
226090 

Maria del 
Roser 
Raluy 
Viñals 

46320156L 
Taller de 
cuina hindú 

Serveis 
26 

170,00 € 
 17 204 33800 
226090 

Francesc 
Gaspar 
López 

40431713J 
Taller 
d'scrapbook 

Serveis 
26 

200,00 € 
 17 204 33800 
226090 

Bastaix SL B17695560 
Condicionam
ent espais 

Serveis 
27 

1.380,68 € 
 17 204 33800 
226090 

Minyons 
Escoltes i 
Guies Sant 
Jordi de 
Catalunya 

G08931974 monitoratge 
Serveis 
26 

10.144,98 € 
 17 204 33800 
226090 
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Jordi 
Batlle 
Collet 

38782397G 
mòdul 
exterior 

Submini
stramen
t 

534,82 € 
 17 204 33800 
226090 

López 
Bonillo SC 

J55235121 
Taller de 
Sushi 

Serveis 
26 

665,50 € 
 17 204 33800 
226090 

Josep 
Lluís 
Vilarasau 
Varela 

39326174S 
Taller de 
màgia 

Serveis 
26 

636,00 € 
 17 204 33800 
226090 

Associació 
Juvenil A 
mossegades 

G55143317 
Taller de 
teatre 

Serveis 
26 

460,00 € 
 17 204 33800 
226090 

Josep 
Torres 
Arjona 

77998028Z 
Taller de 
rajoles de 
la Bisbal 

Serveis 
26 

700,00 € 
 17 204 33800 
226090 

Jordi 
Soler Prim 

40438984Q Grapat 
Serveis 
26 

373,18 € 
 17 204 33800 
226090 

Músics de 
Girona 
SCCL 

F17459991 
ContaContes 
la 
Minúscula 

Serveis 
26 

310,37 € 
 17 204 33800 
226090 

Marta 
Sánchez 
Quintana  

40445297G 
Taller de 
cupcakes i 
galetes 

Serveis 
26 

400,00 € 
 17 204 33800 
226090 

Edukabits 
didàctica 
SL 

B55236624 
Tallers 
electrònica 

Serveis 
26 

1.080,00 € 
 17 204 33800 
226090 

Eloi 
Salvat 
Vallmajó 

77925326C 
Premis 
concurs 
dibuixos p5 

Submini
stramen
t 

74,25 € 
 17 204 33800 
226090 

Casino 
Menestral 
Figuerenc 

G17057910 
Visita al 
refugi 
antiaeri 

Serveis 
26 

145,20 € 
 17 204 33800 
226090 

Grup 
Vivaldi 
rock i 
clàssica, 
S.L. 

B17802265 
taller 
instruments 

Serveis 
26 

393,30 € 
 17 204 33800 
226090 

Obsidiana 
XXI, SCP 

J66264615 
Espectacle 
Bufasons 

Serveis 
26 

968,00 € 
 17 204 33800 
226090 

Jordi 
Pedrós 
Miquel 

78087648A 
cercavila 
inaugural 

Serveis 
26 

1.415,70 € 
 17 204 33800 
226090 

      

Lluís 
Valls Bosc 

40359149Z 
sonoritzaci
ó carrosses 

Submini
stramen
t 

5.021,00 € 
 17 201 33800 
226090 

Associació 
Cultural 
Dos per 
Quatre 

G17734948 

Actuació 
infantil 
plaça 
ajuntament 

Serveis 
26 

1.990,00 € 
 17 201 33800 
226090 

Àngel 
Casas 
Batlle 

40422325D Tractors 
Serveis 
2 

700,00 € 
 17 201 33800 
226090 

BTM Sound B17571175 
Lloguer 
Walkies 

Submini
stramen

176,42 € 
 17 201 33800 
226090 
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AM94 Motor A17401324 
Revisió 
carrosses 

Serveis 
27 

484,00 € 
 17 201 33800 
226090 

AM94 Motor A17401324 
Lloguer 
camió 
transports 

Submini
stramen
t 

363,00 € 
 17 201 33800 
226090 

Miquel 
Alimentaci
ó Grup, SA 

A17371758 Caramels 
Submini
stramen
t 

1.563,00 € 
 17 201 33800 
226090 

Associació 
Tequatre 

G17926502 
Coordinació 
voluntaris 

Serveis 
26 

1.000,00 € 
 17 201 33800 
226090 

Autocars 
Terradas, 
SL 

B17692237 
Transport 
voluntaris 

Serveis 
2 

700,00 € 
 17 201 33800 
226090 

FIATC 
Mutua de 
Seguros 
Generales 

G08171407 
Assegurance
s 

Serveis 
6 

300,00 € 
 17 201 33800 
226090 

Tintoreria 
Irismar SL 

B55073936 Bugaderia 
Serveis 
27 

484,00 € 
 17 201 33800 
226090 

Village 
Protect 
Seguridad 
SLU 

B55097372 
Vigilànica 
porxada 
ajuntament 

Serveis 
23 

79,86 € 
 17 201 33800 
226090 

Village 
Protect 
Serveis 
Auxiliars 
SLU 

B55090278 

Auxiliar 
Vigilància 
porxada 
ajuntament 

Serveis 
23 

60,50 € 
 17 201 33800 
226090 

Bastaix, 
SL 

B17695560 

Espectacle 
de carrer 
més 
producció 

Serveis 
26 

968,00 € 
 17 201 33800 
226090 

Xavier 
Seguranyes 
Guillot 

40419036D 
moquetes 
arbre de 
nadal 

Submini
stramen
t 

997,23 € 
 17 201 33800 
226090 

Transports 
Dabau SL 

B17150228 
trasllats 
amb grua 

Serveis 
2 

1.464,10 € 
 17 201 33800 
226090 

Magatzems 
J Franch 

B17354283 

Joguines 
tió i 
concurs 
fanalets 

Submini
stramen
t 

1.370,60 € 
 17 201 33800 
226090 

Phoenix 
Vigilancia 
y 
Seguridad 
SA 

A63321228 

Seguretat 
Privada 
Nits + 
activitat 

Serveis 
23 

4.925,76 € 
 17 201 33800 
226090 

Esther 
Marcos 
Jordà 

40447974J 
llibres 
patge reial 

Submini
stramen
t 

600,00 € 
 17 201 33800 
226090 



 12 

Companyia 
Les Monts 
Rieurs 

414535716000
16 

Espectacle 
seguici 

Serveis 
26 

4.600,00 € 
 17 201 33800 
226090 

Companyia 
Freres 
Lumiere 

807 882 923 
00012 

Espectacle 
seguici 

Serveis 
26 

3.000,00 € 
 17 201 33800 
226090 

David 
Faüchs 
Xifra 

40328872M 
Disseny 
carrosses 
Fantasia 

Serveis 
13 

726,00 € 
 17 201 33800 
226090 

ASS. AMICS 
COBLA 
OSONA 

G55050140 
Espectacle 
seguici 

Serveis 
26 

650,00 € 
 17 201 33800 
226090 

Comoyoko, 
SL 

B55225254 
Retolació 
vinils 
equipaments 

Serveis 
15 

1.754,50 € 
 17 201 33800 
226090 

Gràfiques 
Trayter SL 

B17848912 
Impressió 
flyer 

Serveis 
15 

591,23 € 
 17 201 33800 
226090 

Repartidor
s 
Franquície
s SL 

B17967704 
Enviament 
flyer 

Serveis 
27 

744,15 € 
 17 201 33800 
226090 

Club 
Escola 
Hípica 
Tàrrega 

B25523036 
Espectacle 
seguici 

Serveis 
26 

1.936,00 € 
 17 201 33800 
226090 

Andres 
Pujadas 
SCP 

J60225257 
servei de 
carruatges 

Submini
stramen
t 

8.470,00 € 
 17 201 33800 
226090 

5è.  Ordenar el pagament  prèvia presentació de la factura 
corresponent. El pagament de la despesa aprovada es portarà a 
terme en els següents termes: a) En primer lloc, si n’hi ha, 
es compensarà aquesta quantia a pagar amb els deutes pendents 
envers l’Ajuntament de Figueres per qualsevol concepte, 
d’ordre tributari i/o no tributari, que pertoqui i/o es 
trobin en període executiu. b) Per la quantitat restant, 
s’ordenarà una transferència via entitat financera al número 
de compte que el beneficiari ha de declarar mitjançant el 
document adjunt denominat "Autorització del mecanisme de 
pagament mitjançant entitat financera", sense perjudici que, 
si aquesta administració local ja disposa d’aquesta 
informació, ja es dugui a terme aquest pagament. Aquest 
document - degudament signat i complet – s’ha de presentar a 
la major brevetat possible davant d’aquesta administració 
local, sia a l’Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania – 
OMAC – i/o bé a les dependències de la tresoreria Municipal. 
6è. Sotmetre el present acord a la ratificació del proper Ple 
Municipal que se celebri. 7è.- Notificar el decret als 
interessats."   
 Seguidament, intervé el senyor Armengol Subirós que diu 
que com que és jubilat s'ha dedicat una mica a llegir aquest 
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decret, ja que té l’obligació de fer-ho i no tothom ho pot 
fer; que hi ha un seguit de coses que al seu entendre no són 
correctes i que mirarà d’explicar-les de forma ràpida; que, 
en primer lloc, considera desmesurat dedicar 192.000 euros a 
les activitats d’aquests 15 o 20 dies festius quan coneixen 
les estretors que pateixen en altres temes extraordinàriament 
més sensibles; que no diu que no s’hagin de dedicar diners a 
això, sinó que els sembla desmesurat, però que la seva 
intervenció va destinada, bàsicament, a les partides on s’han 
d’imputar aquestes factures; que n’hi ha una que és de l’Àrea 
d’Acció Cívica, a la pàgina 8 del decret, que els 14.153 
euros que es pagaran a Agora SL per dinamització de tallers; 
que creuen que la partida és molt alta; que la següent de 
5.169 euros sobre disseny, imatge, Nadal als barris i 
impressió dels documents; que aquesta partida es carregarà a 
una partida que es diu Dinamització d’associacions de veïns; 
que va més a qüestionar si el concepte pel qual es pagaran 
aquests diners es correspon amb el títol de la partida; que 
el títol de la partida és Dinamització d’associacions de 
veïns i que el contingut de la factura és Disseny d'Imatge; 
que a la mateixa pàgina 9 hi ha amb càrrec al compte de 
Cooperació cinc factures amb les quals es paga espai 
ludoteca, jocs de gran format, neteja de centres socials i 
vigilància d’espectacles; que tot això fa 9.410 euros que 
corresponen amb les transferències de crèdit que es van fer 
al Ple de novembre on van treure unes partides; que en el 
primer cas que ha explicat d’Associacions de veïns van treure 
10.000 euros de Convenis plurianuals a associacions de veïns 
i els van passar a la partida de Dinamització d’associacions 
de veïns; que al seu entendre el disseny de la imatge del 
Nadal als barris no es correspon en absolut al concepte de 
dinamització d’associacions de veïns; que això podria ser 
acceptable pel compte anterior d’activitats als barris, però 
les associacions de veïns són unes entitats amb uns socis 
determinats i una funció determinada que és molt diferent de 
la que se’ls imputa; que les altres cinc factures que ha dit 
després que en el seu conjunt pugen a 9.410 euros van 
imputades a Cooperació; que s’utilitzen uns diners que van 
autoritzar al Ple de novembre que també es van treure de 
Cooperació i ajut a països no desenvolupats i els van passar 
a Despeses de cooperació; que creu que pagar amb càrrec a 
Cooperació els jocs de gran format, l’espai de ludoteca, la 
neteja de centres social i la vigilància d’espectacles no es 
correspon en absolut amb el concepte de cooperació; que en el 
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dia del Ple de novembre, quan van aprovar aquesta 
transferència de crèdit, va fer una pregunta concreta al 
regidor de Cooperació sobre què es faria amb aquests diners i 
que se li va dir que, òbviament, eren per despeses de 
cooperació; que la seva visió és que no és tan obvi perquè li 
sembla que no té pràcticament res a veure; que, per tant, 
consideren que no se’ls va dir tota la veritat el mes de 
novembre i que avui, amb aquest Decret d’Alcaldia, se’ls vol 
fer aprovar una cosa que creuen que és incorrecta; que demana 
que es faci un aclariment, si no el seu vot serà negatiu i 
que, primer, li agradaria si algú li podria aclarir el perquè 
de tot plegat. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef 
Creus que diu que no sap a quina factura es refereix i que 
creu que li ha dit un import de 5.160 euros. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que això és la primera factura relacionada a 
la pàgina 9; que és una factura que s’haurà de pagar a 
l’Agnès Figueres Ferrer per disseny i imatge de Nadal als 
barris; que són 5.169 euros i que es carregarà a la partida 
de Dinamització d’associacions de veïns. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que en relació a aquesta partida creu 
que està suficientment justificada; que el Nadal als barris 
és una activitat que es porta a terme des del dia 26 fins al 
dia 30 de desembre organitzada per l’Ajuntament de Figueres 
en col�laboració amb les diferents associacions de veïns; que 
les associacions de veïns tot i que en els convenis 
plurianuals del 2015 al 2019 s’ha incrementat notòriament la 
subvenció per a la realització d’activitats, desgraciadament 
no són suficientment autònomes i, per tant, en un programa 
tan ampli com el Nadal als barris necessita una difusió a 
l’alçada del programa; que s'hi han invertit aquests diners 
perquè volen que aquestes activitats siguin un èxit i amb una 
afluència notòria de públic; que una cosa és el que es 
pressuposta i l'altra són les necessitats de tresoreria per 
acabar de fer determinades accions, en aquest cas, en els 
barris, ja que entenien que eren prioritàries i que sí que 
s'hi ha destinat part de la partida que ha esmentat el senyor 
Armengol; que accepta que potser no acaba de ser del tot 
correcte que tant la partida de Cooperació com la de 5.169,73 
euros hagin estat carregades a la partida de Dinamització 
d'associacions de veïns, però sí que és veritat que estan a 
efecte perquè l’activitat de Nadals als barris es fa en 
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conjunció al que són les associacions de veïns; que hi 
participen la majoria d’associacions de veïns de la ciutat de 
Figueres dividides en quatre zones estratègiques; que entenen 
que donen resposta a una vella reivindicació dels barris de 
no oblidar-se d’ells; que voldria que aquesta activitat en el 
futur tingués continuïtat perquè el primer any va ser un èxit 
i que esperen que aquest segon any ho continuï essent. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Armengol 
Subirós que diu que ho lamenta, però que no es considera 
contestat; que el tema d’associacions de veïns molt 
tangencialment podrien arribar a considerar que és un 
benefici pel barri, però que li sembla que el concepte de 
dinamització d'una associació no té res a veure amb fer 
activitats; que és una qüestió d'apreciació i que, per això, 
ha demanat els aclariments, però que el que ningú li està 
explicant és que hi fan 9.500 euros de Cooperació pagant 
ludoteques, neteges de centres socials o vigilàncies 
d’espectacles; que li sembla que és absolutament incorrecte; 
que se sent professionalment, com a regidor, ofès perquè els 
van enganyar en el ple de novembre i que li sembla que si 
avui no surt ell amb aquest estirabot això s’aprova 
tranquil�lament i aquestes partides van allà on han d'anar; 
que també té el dubte que si aquestes partides arriben a qui 
les ha d'autoritzar si pesa més el vot en ple d'aquests vint-
i-un regidors o la correspondència o no de la partida amb el 
seu concepte; que li sembla que farien molt bé per guardar 
les formes i el fons de la qüestió en retirar aquest decret 
pel proper plenari i que demana formalment que es retiri. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que com ha dit el senyor Armengol és un 
criteri subjectiu que tangencialment no afecta a Dinamització 
de les associacions de veïns; que pot comentar a les 
associacions de veïns que això no els afecta; que entén que 
dinamitzar les associacions de veïns és també dur-hi 
activitats durant l’època de Nadal; que aquests tallers 
orientats, bàsicament, al públic infantil i a les famílies 
entenen que era un bon lloc dur-los a terme a les 
associacions de veïns per dinamitzar aquests centres socials; 
que les associacions de veïns fossin protagonistes d’un 
seguit d’activitats; que creu que l’any passat aquest 
projecte va tenir molt d’èxit; que només cal preguntar-ho als 
presidents de les associacions de veïns; que admet que potser 
no és correcte imputar-ho a despeses de Cooperació, però que 
ja ha dit que que els projectes de cooperació i ajuda als 
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països no desenvolupats ja estan conclosos; que a finals 
d'any hi ha necessitats de tresoreria i que van veure 
necessari imputar-ho aquí. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que creu que 
és una qüestió tècnica; que es pot deixar això sobre la taula 
i parlar sobre quines partides; que no passa res; que entén 
que és una qüestió de partida pressupostària i que proposa 
deixar-ho sobre la taula.  

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, deixar damunt 
la taula la ratificació del decret abans transcrit. 

 
----2. S'aprova una moció del grup municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya - Més que proposa l'aprovació d'un 
Pla per a la dinamització d'espais buits i en desús. La 
senyora Lladó Saus procedeix a la lectura de la moció 
següent: 

"MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA – MES A L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER L’APROVACIÓ 
D’UN PLA PER LA DINAMITZACIÓ D’ESPAIS BUITS I EN DESÚS. 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: Malgrat l’important creixement de la 
ciutat de Figueres en els últims anys, encara és habitual 
trobar-hi espais en desús, com solars o parcel�les, 
majoritàriament de propietat privada. Alguns espais han 
quedat sense cap utilitat i, en certs casos, no sembla que 
n’hagin de tenir en un futur pròxim. Per això la seva 
degradació ha anat en augment, generant brutícia i, per tant, 
mala imatge de l’espai que ocupen. En alguns casos, 
l’obligació de mantenir en bones condicions els espais no es 
compleix, motiu pel qual sorgeix la possibilitat de donar 
alguna utilitat a aquestes propietats. Alguns dels barris de 
la ciutat tenen deficiències d’espais públics per poder ser 
utilitzats pels veïns i veïnes de Figueres, com podrien ser-
ho places, parcs infantils o aparcaments. Alguns dels espais 
buits a què ens referíem abans, doncs, podrien ser usats per 
a suplir aquestes necessitats veïnals, donant-los una 
utilitat pública de forma temporal, mitjançant acords amb els 
seus propietaris. Altres ciutats ja han impulsat acords com 
els que proposem, permetent obrir aquestes espais a la 
ciutadania perquè puguin decidir-ne l’ús, o fins i tot 
gestionar-los per millorar la qualitat de vida del barris, 
l’espai públic i la imatge de la ciutat. Casos com Barcelona, 
Saragossa o Glasgow, on nasqué aquesta iniciativa, mostren 
l’èxit de les diferents iniciatives en aquest sentit. Un Pla 
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d’usos d’espais buits per Figueres. El grup municipal d’ERC-
MES aposta per aprovar un reglament que pugui permetre 
disposar d’un Pla d’usos d’espais buits per Figueres. Cal 
aprovar una normativa que reculli els acords amb els 
propietaris dels espais, on se’ls garanteixi la seva 
propietat, però a canvi que el seu manteniment i gestió 
siguin públics per tal de poder obrir-los als figuerencs i 
figuerenques. El propietari s’hauria de comprometre a no 
utilitzar l’espai en un escenari de futur proper (un any per 
exemple), i a canvi el consistori hauria d’alliberar-lo 
d’alguna càrrega fiscal, com pot ser via ordenances, o de 
l’obligació d’invertir en el seu manteniment. Degut a l’ús 
temporal dels solars per part de la ciutadania, les 
inversions a realitzar per part del consistori no haurien de 
ser de grans quantitats. Per altra banda, també seria 
interessant que els seus usos poguessin ser aprovats pels 
veïns de l’espai, per exemple en els futurs consells de 
districte o dedicant-hi part de la partida de pressupostos 
participatius. Els projectes per cada un dels espais podran 
ser proposats pels veïns, així com per part de tècnics 
municipals o d’altres professionals com arquitectes o 
urbanistes. Els usos poden ser de diferent temàtica, però han 
de garantir l’ús públic de l’espai: parcs urbans, places, 
espais infantils, horts urbans, aparcaments o d’altres. 
Considerem que és una proposta que permet la recuperació 
d’espais per la ciutadania, de manera temporal, i amb una 
inversió baixa. Per això, Demanem al ple de l'Ajuntament de 
Figueres l'aprovació d'aquesta moció amb els següents acords: 
1. La creació d’un grup de treball al consistori amb els 
tècnics municipals i assessors jurídics per explorar les 
diferents possibilitats per impulsar Pla per la dinamització 
d’espais buits o en desús. 2. Impulsar l’estudi per part dels 
tècnics municipals dels espais que podrien ser vàlids per 
entrar a formar part del pla. 3. Exposar als veïns i veïnes 
de la ciutat el projecte perquè el puguin assumir com a 
propi. 4. Utilitzar la participació ciutadana com a eina 
fonamental per la definició dels projectes als espais buits." 
Prossegueix amb l’ús de la paraula la senyora Lladó Saus que 
diu que vol comentar que aquesta moció neix d’una necessitat 
que creuen que tots en són conscients com és que, degut a la 
crisi o no tant la crisi, hi ha espais a la ciutat que fa 
molts anys que tots els veuen en desús; que això genera una 
degradació sobretot als barris que són els llocs més mancats 
d’equipaments o d'espais públics per al gaudi de la 
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ciutadania; que neix la necessitat de poder netejar-li una 
mica la cara a Figueres i endreçar-la una miqueta i que 
espera que tingui el recolzament de tots els grups municipals 
d’aquest plenari. 
 Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que 
com ja han comentat a la Junta de Portaveus i ha vingut 
comentant aquests dies, li sembla una molt bona proposta i 
una moció interessant; que des de Compromís han apostat per 
aquests temes contínuament, des de ja fa temps, igual que la 
gent d’Esquerra i suposa que algun altre partit també ho 
portava al programa electoral; que té la intenció de poder-ho 
portar a terme en algun moment; que aquesta és una bona 
oportunitat; que en el moment en què es constitueixin els 
Consells de barri creu que serà un moment per poder impulsar 
aquests espais buits; que hi donarà suport; que com ha 
comentat abans hi veu alguna dificultat; que en el moment en 
el que es pugui fer, elaborar o reunir els tècnics s'ha de 
veure com es pot entomar el tema sobre la compensació que es 
pugui donar al propietari o propietaris d'un espai buit en el 
que en el que hi hagi una necessitat d'un equipament del 
tipus que sigui; que també planteja el dubte sobre bonificar 
o donar una compensació a algú que ha tingut, per les 
circumstàncies que sigui durant molts anys o menys un espai 
buit que s’estigui degradant, ja que creu que hauran de filar 
prim perquè no es converteixi en una deixadesa del titular 
del terreny en una compensació per molta utilitat que se li 
vulgui donar o per necessitat que hi hagi i que ho veu així, 
però que hi votarà a favor. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Pérez 
Márquez que diu que des de Ciutadans sempre han manifestat el 
seu interès per treure el màxim profit dels recursos que té 
la ciutat, tot i que aquests siguin de caire privat, però 
sempre i quan els propietaris hi estiguin d'acord i que cap 
problema si a sobre part de la ciutadania pot fer ús 
d'aquestes espais; que hi votaran a favor i que si a sobre 
això està consensuat pels veïns li sembla perfecte. 
 Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
des de la Candidatura d'Unitat Popular també ho han comentat; 
que hi votaran a favor; que creuen que és una bona iniciativa  
especialment perquè en els punts hi ha una perspectiva oberta 
i que el que planteja és un objectiu a seguir però de la 
forma més participativa possible; que vol felicitar als 
companys; que els dóna suport en aquesta moció perquè pugui 
ser un fet el més aviat possible; que últimament els agrada 
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posar dates i que potser quan es creï aquesta comissió 
estaria bé determinar un període de temps per assolir 
objectius perquè el més aviat possible puguin tenir aquesta 
recuperació i adequació dels espais buits de la ciutat en 
espais també de gaudi i el que es decideixi en cada moment. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que des del seu grup també hi donaran suport 
com no pot ser de cap altra manera; que hi aposten perquè 
creuen que pot ser una bona iniciativa que es porti a terme 
aquest grup de treball; que també van fer les gestions sobre 
aquell terreny de la tresoreria que esperen que es pugui 
portar a terme i es puguin convertir en places d’aparcament 
gratuïtes i que, per tant, un sí amb lletra gran perquè es 
tiri endavant aquesta moció. 
 Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que 
des del seu grup municipal també hi votaran a favor, com ja 
han dit a Junta de Portaveus i que els agradaria que el propi 
representant d’Esquerra Republicana impulsés aquesta moció 
per tal de donar-li curs. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Lladó Saus que diu que, en tot cas, agraeix a tots els grups 
el seu suport; que accepten de molt bon grat aquesta proposta 
per part del govern de poder liderar aquest projecte i donar-
hi contingut; que aquest no és un projecte només d’Esquerra 
Republicana, sinó que és un projecte de tots els grups que hi 
ha en aquest plenari; que esperen la participació de tots els 
grups; que no s’inventen res perquè aquesta és una iniciativa 
que a Figueres ja l’ha portat a terme com sempre la 
ciutadania que molt sovint va per davant dels polítics; que  
un bon exemple és la dinamització de locals buits que s’ha 
estat fent per part d’una ciutadana; que avui li agradaria 
agrair-li-ho, ja que està entre el públic i que és la Dolors 
Roig; que en una ciutat que tenen molts locals buits a causa 
d’una crisi i que ella, per decisió pròpia i buscant tots els 
recursos, ho ha tirat endavant de la millor manera; que 
copien el que es bo i el que es fa bé; que, per part del grup 
d'Esquerra, l’únic que demanen és la participació de tots els 
companys del plenari perquè aquesta sigui una iniciativa que 
no serà senzilla; que demanen la creació d’aquest grup de 
treball amb tècnics municipals també per conèixer l’opinió 
dels tècnics de la casa en aquest sentit i poder treballar de 
manera conjunta;  
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que que entenen i poden fins i tot compartir el que ha dit el 
company de Compromís com és el fet que hagi pogut haver gent 
que hagi estat “especulant” o tenint un solar o un edifici i 
no sap què fer-ne, i no en garanteix el seu manteniment, 
probablement se li hauria de gravar, però que si el que volen 
realment és que els solars puguin tenir un rèdit, una manera 
d’incentivar és fent una bonificació; que entre tots haurien 
de poder decidir de manera conjunta quina ha de ser la 
bonificació; que també les ciutats on s’han anat fent 
aquestes iniciatives ho han gravat també de manera fiscal 
precisament perquè hi hagi aquesta incentivació; que estan 
molt agraïts i que esperen que entre tots puguin fer una molt 
bona feina. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades,  
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, aprovar la 
moció abans transcrita. 
 
----3. Assistència social: S'aprova una moció del grup 
municipal de Ciutadans-Figueres (C'S) que proposa instar 
formalment al govern de la Generalitat de Catalunya per a 
executar una residència per a la gent gran. El senyor Amelló 
Montiu procedeix a la lectura de la moció següent: 
 "MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS-FIGUERES (C’S) 
PARA INSTAR FORMALMENTE AL GOBIERNO DE LA GENERALITAT DE 
CATALUÑA A EJECUTAR UNA RESIDENCIA PARA LA GENTE MAYOR. La 
gente mayor tiene una necesidad creciente de atención y 
cuidados especiales a los que se debe hacer frente mediante 
políticas sociales que garanticen la ayuda suficiente y 
necesaria que dote de autonomía y cobertura a sus condiciones 
de vida. Fruto del reconocimiento de esta realidad social y 
el intento de atender las necesidades de servicios sociales 
especializados para la gente mayor en fecha 1 de junio de 
2006 el CTU de Girona aprobó definitivamente el MPGOU para el 
establecimiento de un Plan de Viviendas asistenciales para 
gente mayor, con la previsión de dos nuevos equipamientos. 
Uno se determinó que serían equipamientos municipales en el 
sector Fages de Climent B. En este mismo sentido el día 5 de 
octubre de 2006 el Pleno Municipal aprueba la firma del 
convenio entre la Conselleria de Benestar i Família y el 
Ayuntamiento de Figueres para la construcción de una 
residencia geriátrica y centro de día en Figueres. Allí se 
expresa que el Hospital de Figueres sería el titular del 
equipamiento que se construiría al 50% de los costes y se 
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concertarían el 80% de las plazas residenciales. En el año 
2008 se firma un nuevo acuerdo entre el Ayuntamiento y el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, donde igualmente se 
reparten al 50% el coste se construcción y 80% de reserva de 
plazas, previendo la gestión a un consorcio. Posteriormente, 
en 2010, la Generalitat de Catalunya adquirió un compromiso 
verbal y firmó un convenio entre el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania y el Ayuntamiento en el que se acuerda la 
puesta en funcionamiento de una residencia y centro de día 
para la gente mayor en los siguientes términos: El 50% del 
coste era asumido por el Departamento y se aumentaba el 
módulo de concertación por un tiempo limitado, disponiendo 
del 95% de las plazas residenciales.  Debido al interés y 
necesidad de aumentar el número de plazas asistenciales para 
la gente mayor en la ciudad de Figueres, el Pleno Municipal 
aprobó el punto número 6  del orden del día de la sesión 
ordinaria del día 11 de mayo de 2012 sobre: - Asistencia  
social: Se manifiesta la voluntad de integrarse en el 
Consorci d’Acció Social de Catalunya,  y solicitar formar 
parte de este y aprobar inicialmente los estatutos. Este acto 
permitía adherirse formalmente al Consorci, por un valor de 
4.493€ anuales, como primer paso para materializar la que 
debía ser la nueva residencia de la gente mayor y que se 
quería tener finalizada a final de ese mandato, según consta 
en el acta del Pleno. De esta forma, se aprovechaba la 
experiencia en conocimientos técnicos en el ámbito de la 
aplicación de la Ley de Servicios Sociales y la Ley de 
Dependencia y redactar un proyecto técnico, concretar el 
ámbito de gestión y todos los pasos desde el punto de vista 
operativo, formal y jurídico para hacer realidad uno de los 
puntales del equipo de Gobierno en el ámbito de la atención a 
las personas. Casi un año después se aprueba el punto número 
15 del orden del día de la sesión ordinaria del día 5 de 
febrero de 2013, sobre: - Asistencia  social: Se encarga al 
Consorci d’Acció Social de Catalunya la redacción de la 
documentación relativa a la construcción de una residencia 
para la gente mayor.  En el dictamen se reconoce expresamente 
la insuficiencia de plazas de residencia para la gente mayor 
y que la finca sita en Fages de Climent puede ser adecuada 
para tal fin, por ello se encarga al Consorci d’Acció Social 
de Catalunya: a) La redacción del anteproyecto de obra de 
construcción  de una residencia para la gente mayor de 
Figueres y que se hará coordinadamente con los servicios 
municipales. b) La redacción del proyecto de establecimiento 
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del servicio regulado en el artículo 159 del Reglamento de 
obras, actividades y servicios de Cataluña,  incluyendo todos 
los documentos y aspectos que señala dicho artículo,  entre 
ellos el estudio económico-financiero y reglamento. Mediante 
el mismo documento o, si fuese necesario, otro será necesario 
redactar también el anteproyecto de explotación. Por un valor 
de 12.231’40€, más IVA. El  acuerdo es una propuesta 
instrumental para encargar una documentación técnica de un 
anteproyecto de obra de explotación de un servicio a un 
Consorcio aprovechando su experiencia técnica en la gestión 
de servicios sociales y la construcción de equipamientos 
sociosanitarios. Así como, aprovechar la ventaja de precio. 
El objetivo es que la Generalitat pueda concertar plazas en 
esta residencia y que la construcción y explotación la 
realice un empresario con un derecho de uso sobre el 
equipamiento municipal y se le retribuiría con este concierto 
por parte de la Generalitat. Seguidamente y en el mismo Pleno 
se aprueba el primer punto de asuntos urgentes del orden del 
día de la sesión ordinaria del día 5 de febrero de 2013, 
sobre: - Aprobación inicial de la modificación puntual número 
44 del Pla General para la modificación del equipamiento del 
sector Fages de Climent. Esta modificación establece una 
ordenación adecuada para posibilitar la implantación de un 
centro asistencial para la gente mayor con una 
características urbanísticas adecuadas en el sector Fages de 
Climent B. Tal modificación debe permitir la construcción de 
un centro con 120 plazas geriátricas y 30 plazas de centro de 
día para poder dar respuesta a las necesidades de la 
población. El Gobierno municipal no tiene fecha para 
recuperar este proyecto que en varias ocasiones han 
calificado como necesario y que como puede leerse en el acta 
del día 11 de mayo de 2012 será la Sra. Felip “la regidora 
que lidera que todo esto llegue a buen puerto y que cree que 
el Consorci d’Acció Social de Catalunya puede ser un 
excelente instrumento”. De hecho en el acta del Pleno del 5 
de febrero de 2013 la Presidencia afirma que este es: “un 
equipamiento que acapara el principal interés del equipo de 
Gobierno por la necesidad que hay en la ciudad, por la 
evolución de la población en este sentido, por el número de 
personas mayores de 65 años  y por la existencia de una única 
residencia de titularidad municipal para la gente mayor como 
es la residencia Els Arcs; que es un servicio absolutamente 
necesario en estos momentos; que está el compromiso verbal y 
un convenio del año 2010 que espera que la Generalitat pueda 
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mantener para concertar plazas en esta residencia”. La 
realidad es que, ha día de hoy, 6 años después de la firma 
del convenio, no tenemos fecha de inicio del proyecto ni 
existe un compromiso firme de realizar tan necesaria 
inversión en servicios asistenciales para un colectivo tan 
importante como la gente mayor. Una inversión en 
equipamientos que el informe del Consorci d’Acció Social de 
Catalunya consideraba justificada a la vista de  la evolución 
demográfica y social de la comarca y de la ciudad de Figueres 
y según  los equipamientos asistenciales disponibles, según 
datos analizados de 2011. En la actualidad la evolución 
sociodemográfica del Alt Empordà1 muestra los siguientes 
datos. Contamos con 24.589 personas mayores (65 años o más) 
que representan una tasa de envejecimiento  del 17’58% de la 
población, con un índice de senectud, personas de 84 años o 
más sobre el conjunto de la gente mayor, del 15’25%. Por otra 
parte, el índice de envejecimiento, personas mayores en 
relación a personas de 0 – 14 años, es de 107’17% y con un 
índice de dependencia de los mayores, personas mayores 
respecto a la población de 15 a 65 años, de 26’63%. Si 
observamos los mismos datos para la ciudad de Figueres2, 
contamos con  6.749 personas mayores lo que supone una tasa 
de envejecimiento del 14’88% de la población y un índice de 
senectud del 17,67%. Respecto al índice de envejecimiento 
podemos decir que se sitúa en el 83’84% y un índice de 
dependencia de los mayores de 22’09%. 
 Años  0 - 14 15 - 64 +65 +85 T. Habit. 

5.412 1.075 7.584 30.694 
6.487 

Figueres 

16’94 68’57 14’49 

44.765 

19.890 3.344 22.385 94.809 
23.234 

14’16 2’38 

20113 

Alt Empordà  

15’94 67’51 
16’54 

140.428 
 

5.546 1.193 8.049 30.548 
6.739 

12’23 2’63 

45.346 Figueres  

17’74 67’36 
14’86  

20.838 3.751 22.943 92.306 
24.589 

14’90 2’68 

139.838 

2015 

Alt Empordà  

16’40 66’00 
17’58  

 Tasa 
envejecimiento 

Índice  
senectud 

Índice de 
envejecimiento 

Índice de 
dependencia 

                                                           
1
 Datos del Institut d’Estadística de Catalunya para el año 2015. 

2
 Datos del Institut d’Estadística de Catalunya para el año 2015. 

3
 Datos ofrecidos en el informe estudio del Consorci d’Acció Social de Catalunya 
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 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 
Alt 
Empordà 

16’54 17’58 14’39 15’25 103’79 107’17 24’50 26’63 

Figueres 14’49 14’88 16’57 17’67 85’53 83’84 21’13 22’09 

Estos datos suponen un aumento comparado, tanto en números 
absolutos como relativos, de todas las tasas e índices 
evaluados, lo que sitúa a Figueres y la comarca de l’Alt 
Empordà en una situación más frágil y acuciante que la  
presentada en el informe estudio del Consorci d’Acció Social 
de Catalunya y que sirvió para justificar la necesidad de una 
segunda residencia en la ciudad de Figueres. Estos datos 
constatan una realidad: un evidente envejecimiento 
demográfico que plantea una nueva situación social. Esta 
realidad nos obliga a enfrentarnos al reto de plantear muy 
bien los servicios, las necesidades asistenciales y de 
atención personal para la vida cotidiana de la gente mayor en 
los próximos años, especialmente en lo referente a 
infraestructuras y equipamientos para este colectivo. Aunque 
la gran mayoría de personas mayores presentan unos buenos 
índices de salud y bienestar, son un colectivo especialmente 
vulnerable a la falta de autonomía derivada del propio ciclo 
vital que exige una atención especial para la realización de 
actividades de atención personal y cuidados en su vida 
diaria. Debemos diseñar unas políticas sociales que tengan 
muy en cuenta la gente mayor y solventar el déficit de 
equipamientos residenciales para gente mayor que en la 
actualidad tenemos en Figueres, y que también debe extenderse 
a viviendas tuteladas, apartamentos con servicios, centros de 
día públicos contando con la suficiente, necesaria y adecuada 
financiación de la Generalitat. Para nuestro ayuntamiento 
esta debe ser una cuestión estratégica clave y debe verse 
reflejado en un Programa de Actuación Municipal que ponga en 
primer plano las  políticas  asistenciales, de inclusión y 
cohesión  dirigidas a este colectivo, especialmente al sector 
más vulnerable y frágil que evite situaciones de desamparo. 
Por los motivos expuestos el Grupo Municipal de Ciutadans-
Figueres (C’s) eleva al Pleno para se debate y aprobación, si 
se considera oportuna, de los siguientes  ACUERDOS: PRIMERO.- 
Reafirmar el firme compromiso de este Plenario con la 
implantación en la ciudad de un nuevo equipamiento 
asistencial para la gente mayor conforme se recogen en los 
acuerdos: - Punto número 6  del orden del día de la sesión 
ordinaria del día 11 de mayo de 2012. - Punto número 15 del 
orden del día de la sesión ordinaria del día 5 de febrero de 
2013. - Primer punto de asuntos urgentes del orden del día de 
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la sesión ordinaria del día 5 de febrero de 2013. Y todos los 
documentos anexos para la elaboración de dichos expedientes y 
que cumplan las normativas legales y urbanísticas vigentes. 
SEGUNDO.- Exigir al Gobierno Municipal realizar todos los 
trámites y esfuerzos materiales, técnicos y políticos 
necesarios a su alcance y dentro de sus competencias para 
conseguir el compromiso del Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña que en 2017 se concretará el proyecto de una nueva 
residencia geriátrica y centro de día en la ciudad de 
Figueres, con la debida implicación del Ayuntamiento. 
TERCERO.- Exigir al Gobierno municipal a que inste 
formalmente al Gobierno de la Generalitat a realizar todos 
los trámites necesarios y establecer la dotación 
presupuestaria precisa para firmar en 2017 un convenio que 
permita a Figueres dotarse de una residencia para la gente 
mayor con 120 plazas geriátricas y 30 plazas de centro de día 
para poder dar respuesta a las necesidades de la población y 
permitir que la gente mayor pueda envejecer con calidad y 
salud en la comarca. CUARTO.- En caso ser el régimen de 
construcción y gestión de la nueva residencia en 
concertación, garantizar que entre el 65% y el 85% de las 
plazas geriátricas estarán financiadas, de igual forma que 
financiará un mínimo del 80% de las plazas de centro de día. 
QUINTO.- Dar la máxima difusión posible de este acuerdo en 
los medios propios, especialmente haciéndolo llegar, vía 
coreo electrónico o correo convencional, a las Asociaciones 
de Vecinos, a la Associació del Casal de la Gent Gran 
Figueres, Associació per la formació cultural de la gent gran 
de l’Alt Empordà y a las entidades sociales y sanitarias. Así 
como, en general a todas las entidades del Registro de 
entidades de Figueres y todas aquellas que puedan estar 
interesadas de la comarca.  SEXTO.- Autorizar a la Alcaldía 
Presidencia a realizar tantos actos y gestiones como sean 
necesarios para ejecutar los acuerdos anteriores." 
Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Amelló Montiu 
que diu que antes de terminar le gustaría presentar algunos 
estudios que han extraído; que son datos de 2013 que dicen 
que el Alt Empordà tenía 24.221 personas mayores de 65 años y 
que se contaba en aquel momento con 84 plazas públicas, lo 
que supone una tasa de cobertura del 0,35%; que de oferta 
privada con financiación por el Departament de Treball 
contaban con 205 plazas concertadas, 143 plazas en servei 
d’acolliment residencial y 81 plazas en centros 
sociosanitarios, lo que suponian 429 plazas; que si cuentan 
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las plazas públicas directas con la oferta privada financiada 
tienen un total de 513 plazas, lo que supone una tasa de 
cobertura del 2,12%; que, por otra parte, la oferta privada 
en aquel momento en el Alt Empordà era de 321 plazas y que en 
total, la oferta privada más la pública más la concertada 
sería de 834 plazas, lo que supone una tasa de cobertura del 
3,4%; que la media en Cataluña estaría en un 4,2%; que se 
situarían un punto por debajo de la media catalana en 
cobertura de plazas para la gente mayor; que si observan los 
datos para Figueres todavía son peores porque en Figueres 
cuentan con 208 plazas entre públicas, concertadas o privadas 
en tres centros, lo que supone un 3,08% de tasa de cobertura; 
que es 1,2 puntos inferior a la media de Cataluña; que esto 
está diciendo claramente que necesitan una residencia para la 
gente mayor y, sobre todo, con cobertura pública; que el 
Departament de Treball en la programación territorial de los 
servicios especializados para el programa 2015-2018 calcula 
que es necesario un incremento entre 41 y 83 plazas y que 
esto podría quedar cubierto con la nueva residencia; que 
desde su punto de vista deben mirar más allá y empezar a 
hablar de viviendas tuteladas en Figueres porque en el año 
2013 no había ni una sola plaza en toda la comarca; que cree 
que el motivo es más que justificado; que saben que se han 
dado pasos porque han visto las noticias últimamente, pero 
cree que es necesario este paso para buscar compromiso de la 
Generalitat para concertar esas plazas y que sean 
auténticamente públicas. 
 Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
per descomptat que es mostren favorables a la construcció 
d’una segona residència geriàtrica a la ciutat i de poder-ho 
fer amb totes les garanties; que aquesta necessitat hi és a 
causa de la realitat social que viu la ciutat i la comarca; 
que és un tema que està a l’ordre del dia de l’actualitat 
pública, però que simplement els agradaria constatar una 
qüestió important; que el grup de Ciutadans ha fet una 
seqüència dels fets de forma molt rigorosa; que li agradaria 
constatar que aquesta seqüència dels fets els confirma que 
fan vuit anys tard a una situació que segurament ja podrien 
tenir resolta si s’haguessin seguit els acords i les pautes 
que s’havien posat sobre la taula el 2006; que només ho volia 
constatar; que hi votaran a favor, però que els agradaria 
posar sobre la taula una qüestió que pot semblar menor, però 
que per a la Candidatura d'Unitat Popular és important, 
especialment des del moment que aquesta qüestió està sobre la 
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taula; que, en el redactat del punt 4, consideren que de 
forma encertada s’insta a garantitzar que entre el 65% i el 
85% de les places geriàtriques estiguin finançades; que 
creuen que aquest 65% o 85% per a la Candidatura d'Unitat 
Popular haurien de ser públiques, haurien de ser finançades 
pels organismes públics; que no és menor perquè  ser 
finançades no és el mateix que ser públiques; que sense 
voluntat d’entrar a matisar la moció i esmenar-la, li 
agradaria que s’aclarís a què es refereixen quan parlen de 
finançades; que la Candidatura d'Unitat Popular quan parla de 
la cura de la gent gran i de la salut, parlen d’una garantia 
i uns drets que han de ser públics i sostinguts amb el 
finançament de les institucions que ho han de fer que, en 
aquest cas, és la Generalitat; que la cura i la salut de la 
gent gran no és una qüestió menor; que consideren que no es 
pot fer negoci ni amb la salut ni amb la cura de la gent gran 
i que, per això, pregunten sobre aquesta qüestió en concret. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que consideran que estas plazas deben 
estar financiadas a través de los presupuestos de la 
Generalitat y que es la Generalitat la que debe garantizar 
que estas plazas sean totalmente públicas. 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que també donaran suport a la moció; que l’altre dia se’ls va 
explicar que la Fundació Salut Empordà, i alguna entitat 
també i a través de l’Ajuntament, es faria càrrec d'aquesta 
residència i aquests pisos tutelats; que els hagués agradat 
que aquesta obra l’hagués fet directament la Generalitat 
perquè potser aquests diners s’haguessin pogut reinvertir en 
una altra cosa com fer més pisos tutelats o ampliar places; 
que en tot cas els va semblar molt bona l’aposta de la 
Fundació Salut Empordà; que ha de quedar clar el concert amb 
la Generalitat i que, per tant, hi donaran suport. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus 
que diu que Esquerra Republicana, evidentment, donarà suport 
en aquesta moció, tot i que és una moció que els hagués 
agradat poder debatre en l’anterior ple que van haver de 
suspendre perquè, precisament, ara tenen un projecte sobre la 
taula que s’entén no molt avançat, però sí prou definit i 
concret i que és molt necessari per la ciutat de Figueres i 
per la comarca de l’Alt Empordà; que està totalment d’acord 
amb el que ha exposat el company de Ciutadans que la comarca 
de l’Alt Empordà, i la seva capital Figueres, és una de les 
comarques més afectades per aquesta manca de places; que quan 
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s’han interessat sobre el perquè en aquesta proposta de 
pressupostos que hi ha damunt la taula de la Generalitat que 
es pretén donar moltes places col�laboradores, cap d’aquestes 
places estava dedicada a l’Alt Empordà la resposta ha estat 
molt senzilla i és perquè no n’hi ha; que no les poden 
col�laborar perquè no hi ha places lliures; que no es pot  
fer fora la gent que hi ha; que creu que és important que 
aquest plenari es manifesti en el sentit que Figueres 
necessita una residència de gent gran; que és evident que van 
vuit anys tard i que això no s'escapa a cap dels aquí 
presents; que creu en el compromís de la Generalitat, tot i 
que no per escrit, sinó de paraula, però confien en la 
paraula de la Consellera que va deixar molt clar en una 
reunió en aquesta sala de plens que la Generalitat no 
finançava la construcció perquè no ho pot finançar, però que 
si l’Ajuntament creia que aquesta era una necessitat urgent 
per a la ciutat que s’arrisqués i que la Generalitat donaria 
les places col�laboradores; que esperen que això sigui així; 
que espera que en el pressupost del 2018 la residència de 
gent gran sigui un fet a Figueres i que les places 
concertades per la Generalitat també ho siguin perquè almenys 
aquest grup s'esmerçarà perquè això sigui així. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que és 
evident que el projecte que presentaven dilluns des de la 
Fundació Salut Empordà, un projecte de residència de gent 
gran, centre de dia i pisos assistits respon a la voluntat 
que Figueres tingui aquesta segona residència de places de 
finançament públiques via concertació, de manera que els 
usuaris puguin gaudir d’uns preus públics siguin quines 
siguin les formes de finançament que es trobin des de la 
Generalitat, però que la filosofia seria l’accés per part 
dels ciutadans a unes places a preus públics; que donaran 
suport a la moció, ja que estan d’acord amb l’esperit; que en 
cap cas poden votar en contra d’una moció que postuli per 
tenir una residència de gent gran pública a la ciutat; que 
també creuen que és útil demanar al govern de la Generalitat 
que acabi de comprometre aquesta col�laboració en el 
pressupost de l’exercici següent o d’aquell pressupost que 
sigui necessari un cop la residència de gent gran estigui 
construïda; que és cert que el compromís de paraula de la 
consellera hi és; que els consta la seva voluntat d'intentar 
aconseguir-ho i que, per tant, serà d’ajuda aquesta moció de 
l’Ajuntament de Figueres demanant que aquesta col�laboració 
d’aquestes 96 places sigui possible en el percentatge màxim 
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que permeti el pressupost de la Generalitat; que estan a 
favor d’aquesta residència; que és una residència de la qual 
ja hi havia necessitat l’any 2006 i que, per tant, no van 
vuit anys tard, sinó deu; que la voluntat i el compromís de 
la Fundació Salut Empordà de col�laborar tant en la 
construcció com en el finançament, també l'ObraSocial La 
Caixa i el propi Ajuntament en la part que correspongui als 
pisos, faran possible aquesta residència, però que també es 
necessita aquest concert de places públiques; que entén que 
avui amb l’aprovació d’aquesta moció es posa de manifest que 
és la voluntat municipal; que ho demanen a la Conselleria 
d’Acció Social de la Generalitat i que, per tant, el seu vot 
serà a favor de la moció. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que quiere agradecer a todos su 
intención de voto y que supone que será una buena noticia 
para todos que esto se pueda sacar adelante. 

 Seguidament, després de les intervencions esmentades,  
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, aprovar la 
moció abans transcrita. 
 
----4. Assistència social: S'aprova una moció del grup 
municipal de Ciutadans-Figueres (C'S) que proposa una 
declaració institucional del dia 25 de novembre, Dia 
internacional contra la violència de gènere. El senyor Pérez 
Márquez procedeix a la lectura de la moció següent: 
 "MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS-FIGUERES (C’s) 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. El Excmo. 
Ayuntamiento de Figueres con motivo del 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, quiere realizar la siguiente Declaración 
Institucional: Las mujeres han sido protagonistas y uno de 
los principales agentes de los cambios sociales y culturales 
producidos en nuestro país en la última década. Son también 
las primeras en unir sus fuerzas para condenar cualquier tipo 
de violencia y preservar sus derechos, trabajando para 
superar los obstáculos que les impiden desarrollar su vida 
con plenitud. Con motivo de la declaración del 25 de 
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, se reconoce que la violencia 
ejercida contra las mujeres atenta contra los más elementales 
derechos de las personas y constituye una violación de los 
Derechos Humanos que ninguna sociedad debe tolerar. La 
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perseverancia en la lucha contra la violencia de género 
consiguió situarla en la agenda política como uno de los 
temas principales de debate público para defender la igualdad 
entre hombres y mujeres en todos los aspectos sociales, 
laborales o familiares y combatir cualquier discriminación 
por razón de género o sexo. El 7 de octubre del 2004 el 
Congreso de los Diputados se aprobaba por unanimidad la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, que en su exposición 
de motivos dice: - “La violencia de género no es un problema 
que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta 
como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en 
nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige 
sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos 
mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.” - “Los 
poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de 
género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a 
derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la 
vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en 
nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la 
Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción 
positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, 
removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su 
plenitud. Pero doce años después, es preciso reconocer que 
los avances siguen siendo pocos y que es necesario revisar y 
actualizar las políticas y acciones públicas para evitar que 
la violencia de género se siga produciendo. En lo que 
llevamos de año 42 mujeres han sido asesinadas por violencia 
de género en España, una violencia que refleja y refuerza las 
desigualdades entre hombres y mujeres además de atentar 
contra la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de 
las víctimas. La violencia se produce por conductas que 
pretenden mantener el control sobre la otra persona y guarda 
relación con las desigualdades existentes en la distribución 
del poder y con las ideas y los comportamientos basados en 
estereotipos en nuestra sociedad, que se deben combatir desde 
las fases más tempranas de la infancia, con el fin de evitar 
el desarrollo de futuras actitudes sexistas, que pueden 
desembocar en relaciones de dominio y sometimiento en función 
del género. Por todo ello, es preciso que hombres y mujeres, 
se consideren como iguales, con el mismo valor y con los 
mismos derechos y tratamiento jurídico como paso fundamental 
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para acabar con la violencia de género y con toda forma de 
discriminación que pretenda generar una falsa superioridad 
moral que finalmente lleva a la violencia. Consideramos que 
la educación y la formación son el mejor instrumento para 
combatir la violencia de género en general, puesto que 
contribuyen a desarrollar la capacidad de los jóvenes para 
tratar a sus parejas y a las personas de su entorno con 
respeto, independientemente del sexo, y les hace conscientes 
de los principios de igualdad. Por ello consideramos que 
sigue siendo necesario que los poderes públicos fomenten 
medidas que promuevan cambios a nivel educativo, social, 
económico, político y familiar, que se traduzcan en una 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Desde el 
2008 tenemos políticas ineficaces dotadas de recursos 
insuficientes. No solo ha habido recortes en sanidad, 
educación o dependencia, también en el programa de lucha por 
la igualdad de oportunidades donde se ha recortado un 53% y 
en el de prevención de la violencia de género que se ha 
disminuido un 11%. Es necesario cambiar esta situación y por 
ello asumimos el compromiso de intensificar la tarea de 
trabajar por la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad 
para la erradicación todo tipo de violencias contra la mujer, 
la dirigida contra una persona a causa de su sexo, identidad 
sexual o expresión de género, la agresión sexual y el acoso 
sexual, la trata de mujeres, la esclavitud y otras prácticas 
contrarias a los derechos humanos, como los matrimonios 
forzados, la mutilación genital femenina y los denominados 
delitos de honor, formas, todas ellas de violencia, que 
causan a las víctimas daños físicos, sexuales, emocionales o 
psicológicos, perjuicios económicos y, desde luego, supone 
una clara discriminación y una violación de los derechos y 
las libertades fundamentales de la víctima. Por todo lo 
expuesto el Grupo Municipal de Ciudadanos-Figueres (C’s) 
propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO: El Pleno del Consistorio 
acuerda declarar el firme compromiso en la lucha contra la 
violencia de género promoviendo políticas destinadas a 
impulsar los cambios culturales, económicos y sociales a 
favor de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir 
la violencia contra las mujeres. SEGUNDO: Impulsar una 
campaña institucional de sensibilización contra la violencia 
de género para fomentar la concienciación, educación, 
control, asistencia e inclusión social, para prevenir la 
violencia y el maltrato con especial incidencia en los medios 
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de comunicación locales para que adopten un papel proactivo y 
responsable en la lucha contra la violencia de género, 
mediante un control riguroso de contenidos, especialmente 
aquellos destinados a la infancia y la juventud que pudieran 
generar o mantener actitudes sexistas o banalizar las 
distintas formas de violencia contra las mujeres. TERCERO: 
Trabajar conjuntamente con las asociaciones y entidades que 
promuevan la igualdad efectiva mediante cambios culturales, 
económicos y sociales. CUARTO: Instar al Gobierno de España y 
de la Generalitat de Cataluña a mejorar los programas que 
promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, considerando que la promoción de la igualdad es la 
mejor vacuna contra la violencia de género, además de adecuar 
las partidas presupuestarias para la prevención de la 
violencia de género a la realidad actual para que se 
garantice una mejor asistencia a las víctimas, así como un 
mayor apoyo a los municipios, a nivel económico y de otro 
tipo de recursos, para este fin."  Prossegueix amb l’ús de la 
paraula el senyor Pérez Márquez que diu que aquesta moció 
estava preparada per passar-la en el Ple anterior, però que 
creu que és prou important com per no deixar-la al calaix i 
fer-ne avui una lectura. 
 Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que  
donarà suport; que segurament trobarien matisos i altres 
paraules per expressar el que suposa que tots comparteixen; 
que el tema de la violència contra les dones està molt 
present encara que el 25 de novembre ja quedi lluny; que 
aquest mateix cap de setmana va haver-hi tres dones 
assassinades; que el dilluns d’aquesta setmana van tenir un 
cas lamentable d’un figuerenc famós que també va assassinar 
la seva dona, però que sí que vol fer la reflexió que ja va 
explicar al senyor Héctor Amelló en el moment en què va 
parlar aquesta moció i que ell li va fer arribar la que 
tenien des del grup de compromís compartida per tots els 
partits de l'Entesa; que feia la reflexió que així com l’any 
passat s’havia aprovat la moció que va presentar aquest grup 
amb Xavier Monfort i que va acabar derivant en la posada de 
la lona que també es va posar aquest any el deia 25; que la 
reflexió és si seria convenient que consensuessin cada any 
aprovar una declaració d’un grup diferent o si val la pena 
que uns dies abans es posin d’acord i consensuïn un manifest; 
que això també va sortir el dia que feien l’acte quan 
l’alcaldessa va proposar que es fes d’una altra forma; que, 
en tot cas, estaria bé que en el ple d’octubre, que és 
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l’anterior, en poguessin parlar i veure si li toca a algun 
altre grup presentar una moció o declaració pel 25 de 
novembre, o consensuar aquest manifest conjunt que també 
podria ser el que es llegís a l’acte; que a això també li van 
fer l’observació a l’alcaldessa; que, tot i així, hi donarà 
suport; que espera que sigui així i que puguin trobar alguna 
fórmula de consens que els serveixi per integrar i donar un 
to de conjunt a tots els actes i accions que es facin al 
voltant del 25-N. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que s’afegiran a la moció com no podia ser 
d’una altra manera amb un tema tan punyent; que com ha fet el 
senyor Vergés també voldrien fer una petita reflexió; que 
recorda que el dia 25 van fer un acte al migdia i van llegir 
un manifest, però que el grup municipal de Ciudadanos no hi 
era; que ja van fer aquell acte i es va posar una pancarta 
que, per cert, és l’única que posen al balcó en tot l’any; 
que aquesta intervenció hagués estat el dia 1 de desembre vol 
recordar que aquell dia és també el dia de la lluita contra 
la malaltia del SIDA; que li hagués agradat que aquest 
Ajuntament hagués posat trist llaç vermell que no hi era; que 
creu que hi ha ciutadans d’aquesta ciutat que encara pateixen 
aquesta malaltia, que hi han de lluitar i que hagués estat 
una bona cosa; que creu que si han de fer un manifest l'han 
de fer per moltes coses; que si han de posar una pancarta 
també s’hauria de posar per moltes coses, però no haver de 
llegir tres pàgines; que creu que si fessin com ha dit el 
senyor Vergés, una vegada a l'any ben feta, seria millor; que 
aquell dia es va fer i van assistir a l'acte i que votaran a 
favor perquè es tracta d’una qüestió molt greu, però que no 
es tracta d’estar tractant sempre el mateix perquè seria una 
mica una pèrdua de temps. 
 Seguidament, intervé la senyora Perpinyà Fortunet que 
diu que hi donaran suport perquè el contingut forma part del 
seu ideari, però que aprofitant l’avinentesa demana saber on 
està el pla d’igualtat, ja que hi havia quatre mesos per fer-
se la diagnosi i que estan en el quart mes, però que encara 
no ha arribat; que creuen que és en el marc del pla 
d’igualtat on s’hauria de debatre i que coincideix amb el 
company Diego Borrego que és en aquell marc s'haurien de 
comentar i no tornant-ne a parlar cada 25 de novembre; que 
també vol demanar que els actes que s’executin el 25 de 
novembre estiguin el màxim de coordinats perquè aquest any es 
van solapar actes a diferents punts de la ciutat; que si es 
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fa una lectura de manifest a una hora en què molts no hi 
poden participar, però a sobre es solapen els actes es va 
dividint al públic assistent i que són dues qüestions que 
entén que la regidora haurà de respondre en un altre moment, 
però que ho ha dit per aprofitar el tema. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Pujol 
Matas que diu que en l'anterior Comissió Informativa van 
quedar el 23 de gener vindria l'empresa Espora a explicar la 
diagnosi del Pla d'Igualtat a tots els regidors; que ho va 
dir públicament i que creu que la resta de regidors ho va 
entendre. 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
que no le gustaría polemizar con esta moción; que quiere 
decirle al señor Diego Borrego que su compañero el dia 25 
trabajaba y no pudo asistir y que él como cargo institucional 
que tiene dentro del partido estaba en Girona celebrando 
exactamente el mismo acto que celebraban aquí; que su 
compromiso en la lucha contra la violencia contra las mujeres 
es firme y absoluto; que no sabe porque viene esa insinuación 
del 25-N; que han hecho muchísimas aportaciones al Plan de 
Igualdad; que han ido a todas las reuniones y que están muy 
comprometidos; que en el pleno anterior aprobaron la moción 
de la Candidatura d'Unitat Popular y que no quiere recordar 
lo que votó el Partido Popular; que también apoyaron al 
protocolo contra la violencia en las fires i festes; que su 
compromiso es absoluto y que el señor Borrego no puede estar 
insinuando que no estuvieron el día 25 y que no estaban en 
Figueres, pero su compromiso sigue siendo firme a pesar de no 
haber estado ese día en Figueres porque su compañero estaba 
trabajando y él estaba en el mismo acto en Girona. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que serà molt breu perquè ja és coneguda la seva 
postura en relació a aquesta qüestió, a les polítiques des 
d’una perspectiva de gènere i a la seva voluntat des d’una 
perspectiva d’una organització feminista com és la 
Candidatura d'Unitat Popular; que parlant de declaracions 
institucionals i compromisos també s’ha de dir que aquest 
plenari s’ha mostrat moltíssimes vegades en contra de la 
xacra del patriarcat i en contra de la xacra de les 
violències de gènere, però que aprofita l'avinentesa per 
evidenciar que també volen anar més enllà; que entenen que hi 
ha el compromís d'aquest plenari i govern de frenar qualsevol 
violència contra les dones; que anuncia que la Candidatura 
d'Unitat Popular intentarà treballar perquè aquest Ajuntament 
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no col�labori amb empreses que facin publicitat sexista a les 
seves pàgines i que emplacen a tots plegats a continuar 
treballant en qüestions més concretes que vagin més enllà de 
les declaracions institucionals que, evidentment, també són 
importants. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres 
que diu que no volia pas ofendre el senyor Amelló en el 
sentit d'haver dit si estaban en un acto también ese día o 
trabajaban; que él pudo asistir porque coincidió que esa 
semana estaba de vacaciones y que si hubiera trabajado a lo 
mejor no hubiera podido asistir, pero que el Partido Popular 
siempre pone el acto del Ayuntamiento antes que los del 
partido porque son concejales; que consideran que seguramente 
hubieran estado en el ayuntamiento que no en acto de partido; 
que no quiere polémica y que no era una crítica, sino que 
simplemente ha comentado que en ese acto no estaban. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que no era un acto de partido, sino que 
era un acto institucional del Ayuntamiento de Girona donde 
también estaba representada la Diputación y que tuvo que 
bajar allí, pero que es un acto igual. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que no creu 
que s’hagi de fer una competició per veure qui hi era, qui no 
hi era o qui sortia, sinó que cadascú fa el que creu 
convenient; que donar suport a les causes es pot fer de 
moltes maneres i que cadascú és lliure d’anar on vulgui 
aquell dia i donar suport des d’on vulgui. 

A continuació, després de les intervencions esmentades,  
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, aprovar la 
moció abans transcrita. 
 
----5. Ensenyament: S'aprova una moció del grup municipal de 
Ciutadans-Figueres (C'S) sobre la responsabilitat i el 
manteniment de l'educació infantil de 0 a 3 anys. El senyor 
Pérez Márquez procedeix a la lectura de la moció següent: 

"MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS-FIGUERES (C’s) 
SOBRE LA RESPONSABILIDAD Y EL MANTENIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Dado que en 
2004 la Generalitat aprobó la Ley 5/2004, de 9 de julio, de 
creació de llars d'infants de qualitat que incrementaba la 
financiación y la creación y mantenimiento de los jardines de 
infancia, y por eso estuvimos al frente de la escolarización 
de cero a tres años. Dado que la Ley 12/2009, de 10 de julio, 
de Educació, en los cuales se regula la plena responsabilidad 
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de la Generalitat en la creación y el sostenimiento de los 
jardines de infancia municipales y la colaboración de los 
ayuntamientos en la construcción de los equipamientos y la 
gestión de este servicio público. Dado que en 2001 la 
Consejería de Enseñanza colaboraba con 600.-€ y, 
posteriormente, firmó con las Entidades Municipalistas tres 
Acuerdos Marcos para formalizar la contribución económica con 
todos los municipios por un igual, en función de unos módulos 
económicos por cada plaza: Acuerdo marco de 21 de enero de 
2002 (1.400.€/plaza/funcionamiento/año), Acuerdo marco de 14 
de febrero de 2005 (1.800.€/plaza/funcionamiento/año y 
5.000.-€/plaza/creada) y Acuerdo marco de 19 de noviembre de 
2010 (1.800. €/plaza/funcionamiento/año) vigente hasta el 31 
de diciembre de 2011.  Dado que en los últimos años, primero, 
con el gobierno de CIU y apoyo del PP y ERC, y después con el 
gobierno de Junts  pel Sí, el Departament d’Ensenyament 
redujo un 51% su aportación (de 1.800.-€ a 875 respeto, hasta 
la actual eliminación de esta partida en el Presupuesto de la 
Generalitat de Catalunya para el año 2016, asumiendo por 
parte de las Diputaciones, este gasto, en la actualidad. Dado 
que hace diez años Cataluña ocupaba el segundo lugar en 
escolarización de niños de dos años con un 51,2 por ciento el 
curso 2003-2004. Esta tasa llegó a un 55 por ciento el curso 
2008-2009. Desgraciadamente, ahora se han perdido tres 
puntos, y en diez años hemos pasado de estar a la segunda 
posición en España a la sexta, por detrás del País Vasco, 
Madrid, Cantabria, Galicia y Andalucía. Dado que todo el peso 
recae en los ayuntamientos y en las familias. Por ejemplo, 
las cuotas de escolarización a los jardines de infancia de la 
provincia de Barcelona han pasado de 134 a 161 euros y la 
cuota de comedor de 91 a 121. Esto en un momento de crisis 
donde las familias necesitan las ayudas más que nunca. La 
inversión de la Generalitat se redujo a la mitad, pasando de 
147 millones a 71,5, y de estos 71,5, hemos pasado a los cero 
euros actuales. Dado que los educadores y las educadoras, 
tienen trabajos que sienten poco valoradas y poco 
remuneradas, educadores que están sólo en una aula con 20 
niños pequeños y algunos sufren trastornos de conducta. Los 
jardines de infancia necesitan parejas educativas, y esto no 
se está dando por carencia de financiación. Y hacen falta más 
educadoras, más auxiliares y más veladores, porque, más allá 
de las plazas reservadas para los pequeños con necesidades 
educativas especiales, haciendo posible una educación 
inclusiva y que a menudo a lo largo del curso se detectan 
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nuevos casos y no se los puede dar una atención de calidad 
por carencia de veladores. Dado que el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña, no tiene intención de recuperar este 
compromiso con la educación de 0 a 3 años, recuperando las 
partidas correspondientes y la financiación, en el 
presupuesto para el año 2017. Por estos motivos en relación 
en la educación de 0 a 3 años, desde el grupo municipal de 
Ciutadans-Figueres proponemos en Pleno Municipal la adopción 
de los siguientes: ACUERDOS: 1. Instar la Gobierno de la 
Generalitat a destinar una dotación presupuestaria adecuada 
para la educación de 0 a 3 años, hasta llegar progresivamente 
a los niveles de inversión de 2011. 2. Que desde el 
Ayuntamiento de Figueres se impulse el aumento del número de 
plazas en educación infantil de 0 a 3 años y se garantice su 
gratuidad en función del nivel de renta per cápita familiar, 
facilitando así la conciliación de la vida laboral y 
familiar. A tal efecto, el Ayuntamiento elaborará, en el 
plazo de seis meses desde la aprobación de la presente 
moción, un estudio sobre la demanda y la oferta territorial 
de plazas de 0 a 3 años, que incluirá un plan calendarizado 
para hacer frente a la demanda no atendida actualmente. 3. 
Que desde el Ayuntamiento de Figueres se establezca un plan 
para aumentar sustancialmente la proporción de niños con 
familias menos favorecidas socioeconómicamente que tienen 
acceso a una educación antes de los 3 años. 4. Que desde el 
Ayuntamiento de Figueres se tomen todas las medidas 
necesarias para garantizar las parejas educativas en todas 
las aulas de 0 a 3 años y aumentar el número de auxiliares y 
veladores a las escuelas cuna. 5. Que desde el Ayuntamiento 
de Figueres se tomen todas las medidas necesarias para 
garantizar en la educación de 0 a 3 años la presencia del 
catalán, español e inglés. 6. Que desde el Ayuntamiento de 
Figueres se dote una partida de 35.000€ en el presupuesto de 
2017 para la creación de un servicio de psicopedagogía de 
atención psicológica de los niños, de detección y prevención 
de problemas. 7. Instar en el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña a hacer efectivo el pago de la deuda pendiente con 
el Ayuntamiento de Figueres, en referencia a los jardines de 
infancia. 8. Divulgar esta moción a los medios de 
comunicación al alcance del Ayuntamiento.  9. Notificar el 
acuerdo de este Pleno a la Consejería de Enseñanza, a Mesa 
del Parlamento y el grupos presentes al Parlamento de 
Cataluña, a las entidades municipalistas, las asociaciones 
educativas y las AMPA del municipio." 
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Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu 
que, bàsicament, veuen un problema de cronologia i de 
contingut; que de cronologia perquè part del que proposen és 
matèria que ja està prevista que es pugui anar incorporant a 
través de la tarifació social que si tot va bé el proper curs 
2017 s'hauria de començar a aplicar com es va acordar en 
aquest ple; que hi ha una part en la que sí que estan 
d’acord, que és interessant i que li agradaria que la 
regidora ho pogués explicar una mica més bé per saber com 
s’està resolent perquè fa la sensació que hi ha alguns punts 
que ja s’estan donant; que no veu que hi pugui donar suport a 
tot, però que hi ha coses que sí i que no sap si caldrien les 
explicacions pertinents que pugui donar la regidora o un 
replanteig de la pròpia moció per part dels companys de 
Ciutadans. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor García 
Quesada que diu que ha dir al senyor Pérez que la Candidatura 
d'Unitat Popular creu que aquesta és una moció trampa; que ho 
pensa perquè fa la sensació que el que realment volen és un 
titular de premsa que ja han aconseguit demanant una 
gratuïtat per les llars d’infants a la ciutat que, 
personalment, hi estan totalment d’acord, com estan totalment  
d’acord que la Generalitat ha traspassat als ajuntaments el 
finançament de les llars d’infants, com també estan d’acord 
que la Generalitat no rep tots els diners que li deu l’estat 
per fer front a aquests i molts altres temes; que també estan 
d’acord en la defensa d’una ILP d'educació que sembla han 
volgut que es discuteixi al Parlament i que no ha estat 
possible; que li sembla que l'argumentació que es fa a la 
moció no correspon del tot a la realitat educativa de la 
ciutat, sinó que més aviat sembla inspirada en altres models 
forans a Figueres perquè a la Candidatura d'Unitat Popular li 
dóna la sensació que el que pretenen sota aquest intent que 
l’Ajuntament de Figueres faci que les llars d’infants siguin 
completament gratuïtes és posar-se al punt del trilingüisme a 
les llars d’infants; que el trilingüisme està completament 
desaconsellat per tots els professionals que es dediquen a 
aquest tema; que entén aquest trilingüisme en altres nivells 
educatius l’únic que ha costat ha estat un fracàs dels models 
educatius perquè l’únic veritable motiu que portava al 
darrera era l’eliminació de la llengua i la cultura catalana 
i que entenen que aquest és el motiu veritable d’aquesta 
proposta; que estan d’acord en què la Generalitat de 
Catalunya ha de recuperar els nivells d’inversió en 
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l’educació de 0 a 3 anys i estant completament d’acord com ho 
estan en què l’educació de 0 a 3 anys ha de ser complement 
gratuïta, però que malgrat tot entenen que és una moció 
trampa i que, per tant, el seu grup votarà que no. 
 Seguidament, intervé la senyora Galimany Granés que diu 
que vol agrair la presentació d’aquesta moció; que no creu 
que sigui una moció trampa perquè si més no servirà per 
explicar que des de la regidoria d'Educació, Infància i 
Joventut en són responsables i que s'atenen totes les 
demandes de les famílies amb una excel�lent coordinació amb 
els Serveis socials de l’ajuntament de Figueres; que és per 
això que es reuneixen regularment a la taula de coordinació; 
que repeteix que totes les demandes s’atenen d’una manera 
excel�lent; que també vol dir que els objectius quant a les 
llars d’infants és l’acompanyament dels infants en la 
construcció de la seva personalitat i satisfer les seves 
necessitats físiques, afectives, emocionals, intel�lectuals i 
socials que requereixen; que és per això que se’ls dota de 
totes les oportunitats; que tenen uns professionals 
perfectament preparats per a això; que atenent les demandes 
de tota la ciutadania de Figueres aquest curs 2016-2017 es va 
donar resposta i s’ha ampliat la sol�licitud amb una oferta 
de dues línies noves, una a la llar d’infants de Bon Pastor i 
l’altra a la llar d’infants de Lilaina; que aprofita per 
comunicar que el funcionament de la llar d’infants de Bon 
Pastor és plenament satisfactori amb l’obertura del menjador 
escolar; que n’estan molt satisfets; que la valoració global 
del curs anterior 2015-2016 ha estat en un 99,1% molt 
positiva segons han respost les famílies; que totes les 
propostes de millora, comentaris i suggeriments rebuts, 
s’analitzen per tal de contribuir a la millora de tot el 
servei en general; que, a més a més, dels espais normals de 
les llars d’infants, des de l’Ajuntament de Figueres fa temps 
que hi ha aquesta profunda sensibilitat; que hi ha espais 
familiars per a la petita infància, com poden ser els espais 
nadó o els espais de joc i relació; que aprofitaria per dir 
que proposa que aquesta moció es pugui votar per punts i que 
ara exposarà punt per punt i ho argumentarà. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que primer s'ha de demanar al proposant si accepta votar 
per punts, ja que la proposta de votar per punts primer ha de 
ser acceptada per qui proposa la moció o si realment 
decideixen presentar la moció conjunta. 
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Tot seguit, torna a fer ús de la paraula el senyor Pérez 
Márquez que diu que ja li han comentat abans a la regidora 
que no hi ha problema en fer-ho per punts, tot i que no 
entenen que hi hagi vegades que es pugui fer i altres que no. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Galimany 
Granés que diu que quant al punt número 1, a Figueres les 
retallades de la Generalitat no han repercutit en les 
famílies, sinó que l’Ajuntament ha assumit aquestes 
retallades; que el 58,48% el sosté l’Ajuntament, el 29,35% 
les famílies i la Diputació, el 12,17%; que estan d’acord a 
instar al govern de la Generalitat a destinar aquesta dotació 
pressupostària adequada dels 0 a 3 anys; que hi poden donar 
suport; que quant al punt número 2, l’etapa de 0 a 3 anys 
fins ara no és obligatòria i que és per aquest motiu que no 
és gratuïta; que si fos obligatòria el govern de la 
Generalitat hauria de garantir una plaça pública gratuïta per 
a cada nen i nena de 0, 1 i 2 anys; que a Figueres estarien 
parlant entre 1500 i 1800 places públiques gratuïtes perquè 
el nombre d’habitants sempre oscil�la entre 500 i 600 de cada 
edat; que vol recalcar que des del 2012 que no hi ha hagut 
demandes no ateses; que, en aquests moment, hi ha dues places 
vacants i catorze sol�licituds, però que aquestes 
sol�licituds s’han formalitzat els mesos de setembre i 
desembre de 2016, és a dir, fora de període de preinscripció; 
que el curs 2016-2017 és el primer cop que han augmentat les 
sol�licituds després de la davallada del 2012 i que, com ha 
comentat abans, per atendre-les i després de consultar i 
reunir-se amb l’alcaldessa i les famílies, es va obrir un 
grup nou a la llar d’infants del Bon Pastor i de Lilaina i es 
va ampliar la jornada modificant l’horari d’obertura i 
tancament del vespre, essent ara de 7:45 a 16:00 i que, a més 
a més, es torna a oferir el servei de menjador i migdiada a 
la llar d’infants del Bon Pastor; que s’ha augmentat el 
nombre d’espais familiars per a famílies que no assisteixen a 
cap llars d’infants; que actualment hi ha set espais 
familiars en funcionament i una espai nadó; que el curs 
passat es va atendre un total de 105 famílies; que dos 
d’aquests espais familiars es fan a escoles públiques de 
Figueres a demanada dels directors dels centres; que tots els 
espais familiars són gratuïts; que la quota per assistir a 
l’espai nadó és de 18 euros per trimestre; que també vol 
afegir que en relació a aquest punt ja s’ha establert la 
comissió de tarifació social de la qual en parlaran al punt 
3, però que veuen que en aquest punt l’Ajuntament ja hi 
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destina tots els esforços i n’és totalment sensible; que a la 
comissió de tarifació social ja s'ha establert el que fa 
referència al punt 3 sobre el pla per augmentar 
substancialment la proporció de nens en famílies menys 
afavorides socioeconòmicament; que en data 6 d’octubre del 
2016 es va crear aquesta comissió mixta de tarifació social i 
que es preveu que es pugui desenvolupar el proper curs 
escolar; que, a més a més, l’Ajuntament ha augmentat la 
concessió de bonificacions per segons i tercers germans, per 
persones amb escassa capacitat econòmica o reduccions del 
100% de quotes per a persones amb alt risc d’exclusió social 
mitjançant informe tècnic del servei de Benestar Social; que 
la previsió feta a l’inici del curs escolar 2016-17 ha estat 
de 57.775 euros, però que aquesta quantitat podria ser 
modificada a l’alta si apareixen noves demandes com sempre és 
habitual al llarg del curs ja que les demandes van creixent; 
que per això ha comentat abans que les taules de coordinació 
són regulars i que hi ha una molt bona coordinació amb 
serveis socials; que el curs 2015-2016, aquests ajuts van ser 
per valor de 32.259 euros; que es pot mirar  l’increment i 
que, per tant, que en aquest punt hi donen suport; que quant 
al punt 4 sobre garantir aquestes parelles educatives ha de 
dir que el decret 282/2006 de 4 de juliol de la  Generalitat 
de Catalunya regula el primer cicle d’educació infantil i els 
requisits del centres en quant al nombre màxim d’infants per 
grup i el nombre mínim de professionals;  que segons aquest 
decret, el nombre mínim de professionals amb presència 
simultània ha de ser igual al nombre de grups en funcionament 
simultani més un, incrementant en un de més per cada tres 
grups; que aquest és el nombre de professionals que treballen 
a les llars d’infants municipals de Figueres i que, per tant, 
ja estan complint el decret; que quant al punt 5, les actuals 
necessitats de la ciutadania de Figueres, les famílies i els 
infants de 0 a 3 anys, els fa invertir per ara els recursos 
en aspectes de millora de la vida quotidiana, de compensació 
de desigualtats, de millora en l’accessibilitat, en la 
creació de més recursos adreçats a aquestes etapes com ara 
els espais familiars que són gratuïts o la creació d’un 
serveis de prevenció i atenció psicològica a les llars 
d’infants que és molt necessari; que el punt 6 és un punt que 
quan els impulsors de la moció van anar a l’Àrea a consultar 
dades se’ls va informar que és un punt que tenen previst en 
pressupost i que per això agraeixen que l’hagin reforçat, ja 
que està previst en pressupost; que s'ha fet un estudi per 
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oferir aquest recurs i aquesta possibilitat; que aquests 
serveis han de servir per detectar el més aviat possible 
dificultats, trastorns i situacions de risc que puguin 
afectar al desenvolupament dels infants justament per evitar 
que s’acabin convertint en patologies greus; que, per això, 
els educadors i educadores es formen i han de tenir aquest 
assessorament i que ha de servir també de suport a l’equip 
directiu de les quatre llars d’infants municipals i que quant 
al punt 7, diria que no té constància que hi hagi un deute. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que si es vota per punts ja votaran el que 
toqui, però que hi ha vegades que no es pot votar per punts; 
que li agradaria que li diguessin perquè a vegades es poden 
votar mocions per punts i altres vegades no; que pregunta que 
si és a criteri del que la presenta perquè havia entès que 
era a criteri del govern; que creu que hi ha coses que es fan 
des de la regidoria d'educació o el tema que pertoca a 
Figueres; que tot és millorable, però que hi ha coses que es 
fan i que en pot donar fe perquè ha estat anys treballant a 
la llar d’infants; que les famílies menys afavorides han 
tingut gratuïtat en servei de menjador com en educació; que 
s’han fet uns espais nadó que són fantàstics; que hi ha hagut 
alguns anys que no hi ha hagut prou demanda; que és una pena 
perquè no hi hagut prou demanda i es van haver de tancar 
aules; que creu que sempre hi ha estat el tema del 
psicopedagog per donar suport; que el tema tarifació social  
sí que és una cosa nova i que espera que tiri endavant; que 
quant al tema de la Generalitat i les seves aportacions, està 
clar que el tema d’auxiliars i suport compleixen les ràtios, 
però que alguna vegada es podria reforçar; que algunes aules 
de nadons potser creu que seria bo que tinguessin algun 
reforç; que el tema econòmic i de l’aportació de la 
Generalitat tan de bo es pogués recuperar el que hi havia el 
2011 i que en això estarien d’acord. 
 Seguidament, intervé la senyora Perpinyà Fortunet que 
diu que sap molt greu que per una vegada que s’obre un debat 
sobre l’educació de 0 a 3 i es conserva el nom d’educació i 
en cap cas parlen de guarderies, ni d’altres espais lúdics, 
sinó d’educació de 0 a 3 hi hagin de votar en contra, però hi 
votaran en contra i que ara explicarà el perquè; que en 
l’exposició de motius que fa el grup de Ciutadans es fa un 
relat que és parcial; que parlen de xifres i dades anteriors 
i que al costat hi haurien de posar les balances fiscals, 
l’època de crisi i com van baixar les necessitats en aquestes 
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places perquè les mares estaven sense feina; que creuen que 
aquí només hi ha una lectura parcial i que, per tant, aquests 
motius no els convencen; que no poden votar a favor de cap 
dels punts; que si el govern espanyol accedís al sostre de 
dèficit que ha demanat la Generalitat de l’1,80 en aquests 
moments el govern de la Generalitat disposaria de 1.540 
milions d'euros addicionals; que aquestes xifres que s'han 
posat sobre la taula no els interessen; que quan va veure una 
moció que parlava d’educació 0 a 3 i que, a més a més, tenia 
en compte el tema de la diversitat i amb l’atenció dels 
psicopedagogs li va interessar profundament perquè és allò a 
què es dedica; que caldria aclarir que en estimulació 
primerenca, és a dir, en l’etapa de 0 a 3 hi ha uns serveis 
que s'anomenen Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç que formen part de la xarxa bàsica de Serveis Socials 
que donen aquesta atenció que sembla ser que ara l’Ajuntament 
també vol donar, però que en principi i per exercicis 
anteriors és un servei que ja existeix; que solapar-ho en una 
moment en què segurament hi ha altres prioritats no seria la 
seva via, però sí que ja existeixen els Centres de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, en aquest cas, a 
Figueres és d'àmbit comarcal, és el Pacem, però que, a més a 
més, quan hi ha necessitats especials també s'atenen aquestes 
necessitats en els centres educatius; que està parlant de 
centres educatius, en aquest cas de llars d’infants 
municipals; que li hagués agradat que aquesta moció hagués 
parlat de totes aquelles malnomenades llars d’infants que no 
estan reconegudes pel Departament d’Ensenyament i sí que no 
compleixen aquestes ràtios que s’han donat perquè aquestes sí 
que no estan complint les ràtios, però que pot donar fe que 
les ràtios que hi ha a les llars infantils municipals estan 
complint amb les xifres que es donen i que són necessàries 
per llei; que sobre el tema del trilingüisme cal tenir en 
compte que estan parlant de nens de 0 a 3 anys; que són nens 
que alguns d’ells vénen amb vint llengües familiars diferents 
i que, per tant, estan parlant d’una altra educació; que 
estan parlant de capacitar aquests alumnes, infants, a 
aprendre, a pensar i comunicar-se, a descobrir, tenir 
iniciativa, conviure, ser i actuar cada vegada més autònoma; 
que això és el que es pretén des de les llars d’infants 
perquè són centres educatius i s’actua sobre les seves 
capacitats, mai en relació a les llengües; que en aquests 
moments el Departament d’Ensenyament està iniciant un 
programa de detecció per veure en quin moment el nen està 
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preparat per la llengua estrangera; que aquest programa 
s’està començant a executar i a fer l’avaluació a nivell de 
P5; que estan parlant de nens de 5 anys per veure si estan 
prou capacitats i prou madurs per assolir una tercera llengua 
perquè són una societat bilingüe; que eines n’hi ha, però que 
s’han de buscar i informar-se; que el grup d'Esquerra 
Republicana en cap cas pot tirar endavant aquesta moció i 
aprovar-la perquè els sembla que ve mancada de contingut; que 
els sap greu  perquè el tema de l’educació de 0 a 3 és un 
tema molt important en relació a l’equitat educativa que 
busquen a nivell social, però que també entenen i coneixen de 
primera mà que a nivell social està ben resolt aquest cas a  
Figueres; que segurament que hi ha mancances en d'altres 
àmbits, però que de 0 a 3 creu que està ben resolt; que creu 
que en aquest moments no cal duplicar pressupostos en les 
eines que ja existeixen; que només estarien d’acord amb 
alguna puntualització que seria evidentment la dotació 
pressupostària, però que les xifres del 2011 els allunyen de 
la realitat actual; que no volen posar una xifra concreta, 
sinó veritablement una actitud de respecte i de donar el 
valor que ha de tenir l’educació de 0 a 3; que no sempre 
tenir molt vol dir tenir el millor i que tenir moltes places 
i moltes gratuïtes no vol dir tenir places de qualitat 
educativa. 
 A continuació, torna  a fer ús de la paraula el senyor 
Pérez Márquez que diu que s’han dit moltes coses; que 
Ciutadans no fa mocions trampes; que si s’agafen així és 
perquè qui les rep les deu veure així, però que no ho són; 
que abans de presentar aquesta moció l’han consensuat i 
parlat amb el sector educatiu i amb els tècnics; que sí que 
és veritat que estan contents per com es porta el nivell de 0 
a 3 a Figueres, però que estigui bé no vol dir que sigui 
suficient; que l’únic que demanen és fer un esforç 
suplementari i mirar de millorar el que ja està bé; que no 
van en contra de les educadores ni dels centres; que hi ha 
molta gent que potser 118 euros cada tres mesos pot semblar 
poc, però per alguna família és important; que han vist que 
es va aprovar la tarifació social, que els sembla molt bé, 
que hi estan conformes, que hi van votar a favor i que és 
important, però que han d’aconseguir que aquesta tarifació 
sigui per tothom, no només per uns quants; que s’ha de mirar 
d’obrir perquè tothom tingui accés al mateix; que sempre 
acaben parlant del mateix; que és veritat que estan parlant 
és de mainada de 0 a 3 anys, però que no li sembla bé se li 
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doni un caire polític a nivell estatal sobre si arriben o no 
arriben diners perquè de diners n'arriben, però que cadascú 
escull per a què es fan servir; que amb això no vol dir que 
s’hagin d’utilitzar per una cosa o per una altra, però que 
creu que l’educació és més important que altres temes als 
quals sí que s’hi destina diners; que sap que això generarà 
un conflicte en el qual no vol entrar perquè cadascú té la 
seva opinió en aquests temes; que, quant al trilingüisme, són 
conscients que la mainada de 0 a 3 anys no estan en aquestes 
llars per assumir aquest tipus de coneixement, però que 
sempre és bo que de petits vagin sentint més d’una llengua; 
que tots saben que la mainada que neix en un entorn familiar 
on es parlen dos idiomes, acaben parlant els dos idiomes; que 
no és qüestió d’ensenyar i posar nota, sinó que simplement 
que tinguin coneixement de la resta de llengües; que en algun 
cas han parlat amb algun tècnic que els ha dit que l’educació 
en aquesta edat s’hauria de fer sempre en la llengua materna 
i que li sembla bé, però que també cal reforçar les altres 
perquè que si aquí s’ha de fer en la llengua materna en molts 
casos aquestes classes serien només en castellà i que amb 
això sí que sap que hi hauria conflictes; que el que li 
sembla una mica d'hipocresia és que es demanin aquí unes 
coses i fora d’aquí unes altres; que aquí el bilingüisme no 
està ben vist, però que en canvi la Candidatura d'Unitat 
Popular la demana al sud de França i que en allà sí que està 
bé que aprenguin català a part del francès; que no volen 
demanar res que no s’hagi parlat amb els centres i amb els 
tècnics; que entenen que hi ha coses que ja s’estan fent, que 
li sembla perfecte i que, per això, estan disposats a votar-
ho per punts perquè el que volen és que es millori; que és 
veritat que van comentar amb la tècnic sobre la partida; que 
va parlar d'unes quantitats que suposa que deurien ser 
diluïdes perquè, en principi, no saben que estiguin definides 
al pressupost d'aquest any, però que estan parlant de 
quantitats de 9.000 euros; que en aquest cas els semblava 
molt poc; que 30.000 no és que sigui molt, però que es 
podrien fer més coses; que és veritat que l'Ajuntament ha 
suplert els diners de la Generalitat, però que potser seria 
bo que els diners de la Generalitat servissin per a això i 
que els que s'han de posar des de l'Ajuntament per reforçar 
això o qualsevol altre cosa que sigui necessària per la 
ciutat. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades el 
Ple de l'Ajuntament adopta l'acord següent: 
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 "MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS-FIGUERES (C’s) 
SOBRE LA RESPONSABILIDAD Y EL MANTENIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Dado que en 
2004 la Generalitat aprobó la Ley 5/2004, de 9 de julio, de 
creació de llars d'infants de qualitat que incrementaba la 
financiación y la creación y mantenimiento de los jardines de 
infancia, y por eso estuvimos al frente de la escolarización 
de cero a tres años. Dado que la Ley 12/2009, de 10 de julio, 
de Educació, en los cuales se regula la plena responsabilidad 
de la Generalitat en la creación y el sostenimiento de las 
jardines de infancia municipales y la colaboración de los 
ayuntamientos en la construcción de los equipamientos y la 
gestión de este servicio público. Dado que en 2001 la 
Consejería de Enseñanza colaboraba con 600.-€ y, 
posteriormente, firmó con las Entidades Municipalistas tres 
Acuerdos Marcos para formalizar la contribución económica con 
todos los municipios por un igual, en función de unos módulos 
económicos por cada plaza: Acuerdo marco de 21 de enero de 
2002 (1.400.€/plaza/funcionamiento/año), Acuerdo marco de 14 
de febrero de 2005 (1.800.€/plaza/funcionamiento/año y 
5.000.-€/plaza/creada) y Acuerdo marco de 19 de noviembre de 
2010 (1.800. €/plaza/funcionamiento/año) vigente hasta el 31 
de diciembre de 2011. Dado que en los últimos años, primero, 
con el gobierno de CIU y apoyo del PP y ERC, y después con el 
gobierno de Junts  pel Sí, el Departament d’Ensenyament 
redujo un 51% su aportación (de 1.800.-€ a 875 respeto, hasta 
la actual eliminación de esta partida en el Presupuesto de la 
Generalitat de Catalunya para el año 2016, asumiendo por 
parte de las Diputaciones, este gasto, en la actualidad. Dado 
que hace diez años Cataluña ocupaba el segundo lugar en 
escolarización de niños de dos años con un 51,2 por ciento el 
curso 2003-2004. Esta tasa llegó a un 55 por ciento el curso 
2008-2009. Desgraciadamente, ahora se han perdido tres 
puntos, y en diez años hemos pasado de estar a la segunda 
posición en España a la sexta, por detrás del País Vasco, 
Madrid, Cantabria, Galicia y Andalucía. Dado que todo el peso 
recae en los ayuntamientos y en las familias. Por ejemplo, 
las cuotas de escolarización a los jardines de infancia de la 
provincia de Barcelona han pasado de 134 a 161 euros y la 
cuota de comedor de 91 a 121. Esto en un momento de crisis 
donde las familias necesitan las ayudas más que nunca. La 
inversión de la Generalitat se redujo a la mitad, pasando de 
147 millones a 71,5, y de estos 71,5, hemos pasado a los cero 
euros actuales. Dado que los educadores y las educadoras, 
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tienen trabajos que sienten poco valoradas y poco 
remuneradas, educadores que están sólo en una aula con 20 
niños pequeños y algunos sufren trastornos de conducta. Los 
jardines de infancia necesitan parejas educativas, y esto no 
se está dando por carencia de financiación. Y hacen falta más 
educadoras, más auxiliares y más veladores, porque, más allá 
de las plazas reservadas para los pequeños con necesidades 
educativas especiales, haciendo posible una educación 
inclusiva y que a menudo a lo largo del curso se detectan 
nuevos casos y no se los puede dar una atención de calidad 
por carencia de veladores. Dado que el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña, no tiene intención de recuperar este 
compromiso con la educación de 0 a 3 años, recuperando las 
partidas correspondientes y la financiación, en el 
presupuesto para el año 2017. Por estos motivos en relación 
en la educación de 0 a 3 años, desde el grupo municipal de 
Ciutadans-Figueres proponemos en Pleno Municipal la adopción 
de los siguientes: ACUERDOS: 1. Instar la Gobierno de la 
Generalitat a destinar una dotación presupuestaria adecuada 
para la educación de 0 a 3 años, hasta llegar progresivamente 
a los niveles de inversión de 2011. 2. Que desde el 
Ayuntamiento de Figueres se establezca un plan para aumentar 
sustancialmente la proporción de niños con familias menos 
favorecidas socioeconómicamente que tienen acceso a una 
educación antes de los 3 años. 3. Divulgar esta moción a los 
medios de comunicación al alcance del Ayuntamiento. 4. 
Notificar el acuerdo de este Pleno a la Consejería de 
Enseñanza, a Mesa del Parlamento y el grupos presentes al 
Parlamento de Cataluña, a las entidades municipalistas, las 
asociaciones educativas y las AMPA del municipio." en votar a 
favor del punt 1 de la moció abans transcrita els catorze 
membres de l'Ajuntament següents: Felip Torres, Casellas 
Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol 
Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea Montero, 
Galimany Granés, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló 
Montiu i Pérez Márquez; en contra, els sis membres de 
l'Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós i García Quesada; i 
abstenir-se el senyor Vergés Moreno; en votar a favor del 
punt 2 de la moció abans transcrita els dos membres de 
l'Ajuntament següents: Amelló Montiu i Pérez Márquez; en 
contra, els setze membres de l'Ajuntament següents: Felip 
Torres, Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef 
Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea 
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Montero, Galimany Granés, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós i García Quesada; i 
abstenir-se, els tres membres de l'Ajuntament següents: 
Olmedo Delestal, Borrego Torres i Vergés Moreno; en votar a 
favor del punt 3 de la moció abans transcrita els dotze 
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, Amelló Montiu i Pérez Márquez, en contra, 
els sis membres de l'Ajuntament següents: Lladó Saus, 
Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós 
i García Quesada; i abstenir-se, els tres membres de 
l'Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres i 
Vergès Moreno; en votar a favor dels punt 4 i 5 de la moció 
abans transcrita els dos membres de l'Ajuntament següents: 
Amelló Montiu i Pérez Márquez; en contra, els setze membres 
de l'Ajuntament següents: Felip Torres, Casellas Borrell, 
Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol Matas, Felip 
Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea Montero, Galimany Granés, 
Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, 
Armengol Subirós i García Quesada; i abstenir-se, els tres 
membres de l'Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego 
Torres i Vergés Moreno; en votar a favor del punt 6 de la 
moció abans transcrita els quatre membres de l'Ajuntament 
següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu i 
Pérez Márquez; en contra, els sis membres de l'Ajuntament 
següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez 
Dipp, Armengol Subirós i García Quesada; i abstenir-se, 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 Vergès Moreno; en votar a favor del punt 7 
de la moció abans transcrita els quatre membres de 
l'Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres, 
Amelló Montiu i Pérez Márquez; en contra, els setze membres 
de l'Ajuntament següents: Felip Torres, Casellas Borrell, 
Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol Matas, Felip 
Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea Montero, Galimany Granés, 
Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, 
Armengol Subirós i García Quesada; i abstenir-se el senyor 
Vergés Moreno; en votar a favor dels punts 8 i 9 de la moció 
abans transcrita els catorze membres de l'Ajuntament 
següents: Felip Torres, Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, 
Toro Coll, Masquef Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez 
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Puig, Barrenechea Montero, Galimany Granés, Olmedo Delestal, 
Borrego Torres, Amelló Montiu i Pérez Márquez; en contra, els 
sis membres de l'Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà 
Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós i García 
Quesada; i abstenir-se el senyor Vergés Moreno. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Vergés 
Moreno que diu que serà breu perquè ja ha durat prou la 
votació d’aquesta moció; que en tot cas l’abstenció del grup 
al qual representa no fa referència ni a la moció ni al 
contingut, sinó que al fet de votar-la per punts; que no els 
afecta al grup al qual que representa, sinó al grup dels 
companys de Ciutadans, però que no creu que sigui una bona 
proposta de votar per punts una moció que al final pot acabar 
totalment descafeïnada del propòsit que tenia inicialment; 
que creu que això es podria resoldre abans de portar-ho al 
ple; que en els casos que hi ha tants punts com hi havia en 
aquesta moció els ha fet passar una bona estona en algun 
moment, però que creu que porta més a confusió i que no 
acaben de tenir clar exactament què és el que acaben aprovant 
amb esmenes i per punts; que per això ha fet abstenció a tots 
i cadascun dels punts que s’han anat votant i que en els 
casos que afecti mocions que presentin des de Compromís, 
evidentment, les retiraran. 
 
----A continuació, essent les vint-i-una hores i tres minuts, 
la Presidència suspèn la sessió. 
 
----Seguidament, a les vint-i-unes hores i vint-i-dos 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. 
 
----6. Assistència social: Es retira una moció que proposava 
reclamar mesures urgents per pal�liar els efectes i eradicar 
la pobresa energètica. El senyor Casellas Borrell procedeix a 
la lectura de la moció següent: 

"MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES URGENTS PER PAL�LIAR ELS 
EFECTES I ERADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA. La pobresa 
energètica és una de les conseqüències més devastadores de la 
greu crisi econòmica que bona part de la societat està 
patint. Malauradament, aquesta tràgica situació que massa 
llars suporten i que tants col�lectius han denunciat, s'ha 
vist agreujada pels esdeveniments ocorreguts el passat 
dilluns, 14 de novembre, a la ciutat de Reus, on una dona de 
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81 anys va morir en un incendi provocat per una espelma. Gas 
Natural li havia tallat el subministrament de la llum per 
l'impagament dels rebuts de dos mesos. Aquest fet dramàtic 
ens posa en alerta davant situacions intolerables que es 
poden evitar, simplement amb el compliment de les lleis que 
garanteixen els subministraments bàsics a les persones que es 
troben en situació de vulnerabilitat. Segons informa 
l'observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), 
6 de cada 10 dels incendis amb víctimes mortals que es 
produeixen a Catalunya tenen a veure amb la pobresa 
energètica. És palès l'esforç que les administracions locals 
estan fent per atendre totes aquelles famílies que no poden 
abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en el 
llindar de la pobresa. Però sens dubte, tota la càrrega no la 
poden assumir les administracions locals i els Serveis 
Socials Municipals. Aquesta no pot ser l'única solució a 
aquestes situacions tan dramàtiques que estan patint moltes 
llars. Cal el compromís real i ferm per part de la resta 
d'administracions, com són l'estatal i l'autonòmica, i de les 
companyies subministradores, especialment les elèctriques, 
que vulneren la llei escudant-se en subterfugis 
administratius. A Catalunya disposem de la Llei 24/2015 de 
mesures urgents contra l'emergència habitacional i la pobresa 
energètica, en vigor des de l'agost de l'any passat. Tot i 
que no n’és necessari el desenvolupament per mitjà de 
reglament per a fer-la efectiva i que és directament 
aplicable per part de les companyies subministradores —que, 
en virtut del principi de precaució, no poden portar a terme 
un tall de subministrament sense la informació prèvia de 
l'Administració sobre la situació de vulnerabilitat de les 
famílies que no poden assumir el cost de les factures— sí que 
es fa necessària la signatura d'aquells acords o convenis 
necessaris per a garantir que les companyies de 
subministrament concedeixin ajuts a fons perdut a les 
persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió 
residencial. D’aquesta manera es pot evitar que es generi un 
deute inassolible per part d'aquestes. Per tot l'exposat, el 
ple de l'Ajuntament de Figueres aprova la moció següent en la 
qual insta al Govern de la Generalitat a: 1. Exigir al Govern 
de la Generalitat la signatura de convenis amb les empreses 
subministradores amb la finalitat que condonin el deute 
familiar i assegurin els subministraments bàsics a totes les 
llars en situació de risc d'exclusió residencial. Fer públic 
a la pàgina web de la Generalitat, els acords i convenis 
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signats així com, les aportacions de les empreses 
subministradores. 2. Recolzar les polítiques públiques 
municipals que s'estan duent a terme per combatre la pobresa 
energètica i l'exclusió residencial els Ajuntaments, sense 
perjudici de les accions que contra la Llei 24/2015, de 29 de 
juliol, el Govern de l'Estat va emprendre i que van tenir com 
a conseqüència la suspensió de la vigència d'alguns dels 
articles fonamentals per combatre l'emergència i l'exclusió 
residencial,  per part del Tribunal Constitucional.  3. 
Ampliar els llocs de presentació de sol�licituds dels ajuts 
del Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics, per 
tal que es puguin tramitar des de qualsevol de les oficines 
de Benestar Social i Família i no solament des de les seus de 
l'Agència Catalana del Consum a Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona. 4. Garantir els recursos i mecanismes suficients 
per aconseguir la tramitació àgil i flexible de les 
acreditacions de la condició de risc d'exclusió residencial. 
5. Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmic 
a les administracions locals per crear oficines d'eficiència 
energètica que assessorin la ciutadania per estalviar en el 
consum d'energia, i alhora auditin i assessorin sobre la 
implementació de mesures d'estalvi energètic a les llars en 
situació de pobresa energètica. 6. Reclamar al Govern de 
l'Estat que adopti les recomanacions de la Resolució del 
Parlament Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la 
consecució de l'objectiu de lluita contra la pobresa davant 
de l'augment de les despeses de les famílies. 7. Donar 
trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al 
Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, 
a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula 
d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a l'Aliança 
Contra la Pobresa Energètica, a les entitats socials del 
municipi que treballen per a les persones en situació de 
vulnerabilitat, i a les empreses subministradores." 
Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Casellas Borrell 
que diu que voldria proposar deixar-la sobre la taula per 
vàries raons; que a la darrera sessió plenària va haver de 
marxar per una qüestió professional al jutjat i que la 
Candidatura d'Unitat Popular, en el mateix moment, va 
presentar una proposta que no la veu pas malament; que 
modificaria una qüestió del redactat com allà on diu “exigir” 
hi posaria “demanar”, però que vist que ahir hi va haver un 
acord entre els dos partits majoritaris al Congrés dels 
Diputats al voltant d’aquesta qüestió i també hi ha hagut 
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altres acords en el Parlament de Catalunya al voltant 
d’habitatge, ho deixaria sobre la taula, ja que també s'ha de 
tenir en compte que hi haurà un Ple ordinari el dia 12 de 
gener; que, d'altra banda, el portaveu d'Esquerra també ha 
dit que farien unes aportacions i que li agradaria que es 
pogués aprovar per unanimitat, però que vol avançar que les 
aportacions de la Candidatura d'Unitat Popular li semblen 
perfectament assumibles. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, 
acorda retirar el dictamen abans transcrit. 
 
----7. Ordenances municipals: S'aprova definitivament 
l’expedient de modificació de les Ordenances fiscals per 
l’exercici 2017, reguladores dels impostos, les taxes i les 
contribucions especials. El senyor Masquef Creus procedeix a 
la lectura del dictamen següent: 
 "El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 6 d’octubre de 
2016 va aprovar provisionalment l’expedient d’establiment de 
la taxa  per utilització Teatre del Bon Pastor (Teatres i 
sales adjacents) i la seva regulació en l’annex 1.9 apartat 9 
de l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de les taxes per 
utilització  privativa o aprofitament especial del domini 
públic i prestació de serveis o de realització d’activitats 
administratives de competència local, a regir a partir del 
dia 01/01/2017, inclòs; i així mateix es va aprovar 
provisionalment l’expedient de modificació de les Ordenances 
fiscals per l’exercici 2017, reguladores dels impostos, les 
taxes i les contribucions especials, a regir a partir del dia 
01/01/2017, inclòs. Els acords i l’expedient complert s’han 
exposat al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
196 del dia 13 d’octubre, en el tauló d’anuncis de 
l’Ajuntament, s’ha publicat l’anunci en un dels diaris de 
major difusió de la província, i es va celebrar l’audiència 
pública el dia 18 d’octubre, durant aquest període 
d’informació pública s’han presentat les nou al�legacions 
següents:  1) Per la Sra. M. Àngels Olmedo Delestal, portaveu 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya de 
Figueres, en data 20/10/2016 i R.G.E. 21.363; 2) Pel Sr. 
Narcís Baguer Canaleta, en data 31/10/2016 i R.G.E. 22.023; 
3) Per la Sra. Agnès LLadó Saus,  en nom i representació del 
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament de Figueres, en data 09/11/2016 i R.G.E. 22.785; 
4) Pel Sr. Francisco Sánchez Villadangos, en data 17/11/2016 
i RGE 23.471,  5) Pel Sr. Joan Moreno Muñoz, en representació 
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de l’associació “Contribuents en acció”, i els senyors i dels 
senyors Ramon Pibernat Font, Alfred Geli Cullell, Josep 
Berenguer Arché, Miquel Carreras Caussa, Josep Vives Mur, M. 
Dolores Casellas Malagelada; Joan Sala Rovira, M. Rosa 
Padrosa, Núria Ferran Mas i Josep Ramon Sala Reig, en data 
18/11/2016 i RGE 23.572; 6) Pel Sr. Alfons Romero Gumbau, el 
Sr. Enric Sala Salip, Joan Antoni Bertran Soler, Ramon 
Pibernat Font, José M. Serra Roca; Juan Oliva Romero, Narcís 
Baguer Canaleta, Lídia Travé Cristina, Felix Jaume Viñas, 
Jordi Jaume Albert, Assumpció Jaume Albert, Antonio De la 
Torre Mendoza, M. Teresa Bruñol Simón, Andreu Montcanut 
Casademont, Ramon Lòpez Berenguer, Miquel Carreras  Caussa, 
Xavier Collell Soler, Xavier Portas Salló, Joan Collell 
Soler, Jordi Vázquez Barceló, Marcos Grau Quintana, Albert 
Ymbert Albert, i Ricart Balló Brotons, en data 24/11/2016 i 
RGE 23.994, 7)Pel Sr. Héctor Amelló Montiu, en nom i 
representació del grup municipal de Ciutadans-Figueres (C’s), 
en data 25/11/16 i R.G.E. 24.067; 8) Pel Sr. Antoni Casellas 
Batlle i la Sra M. Casellas Batlle, en data 25/11/2016 i RGE 
24098; 9) Per la Sra. Emma Quesada Clara, en nom i 
representació de la Candidatura d’Unitat Popular de Figueres, 
en data 25/11/2016 i RGE 24.146; Vist l’escrit d’al�legacions 
número 1, presentat per la Sra. M.Àngels Olmedo Delestal, com 
a portaveu del Grup Municipal del Partit Popular Català de 
Figueres en data 20/10/2016 i R.G.E. 21.363; en què demana en 
primer lloc la rebaixa del 10% en el tipus de gravamen de 
l’impost sobre bens immobles per compensar la puja 
d’exercicis anteriors, es desestima atès que el tipus 
impositiu de l’esmentat impost es va reduir l’any 2015 i s’ha 
congelat fins a l’actualitat, i en  l’exercici 2017 ja no es 
produirà l’increment del valor cadastral en la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, pel que el seu manteniment 
és necessari per poder obtenir els ingressos suficients pels 
sosteniment de la despesa pública. En segon lloc, demana la 
modificació del fraccionament de les 2 quotes actuals a 3 
quotes en el pagament de l’impost sobre bens immobles de la 
següent forma: l’1 d’abril en un 40%, l’1 de juliol en un 30% 
i l’1 de novembre en un 30%, es procedeix a la seva estimació 
en considerar-se que s’ajusta a les dates establertes a la 
moció aprovada pel Ple municipal en data 7 d’abril de 2016 i 
el percentatge de fracció indicat a la present al�legació 
s’estima adequat. En tercer lloc, demana que s’apliqui una 
bonificació  automàtica del 5% en el pagament de l’IBI de 
rebuts anticipats i del 3% pels rebuts domiciliats, es 
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desestima atès que, respecte el pagament anticipats dels 
rebuts no es disposen de dades per poder saber l’impacte 
econòmic de la implementació de l’esmentada bonificació, i 
respecte els rebuts domiciliats, en motiu que la gran majoria 
ho són, doncs en l’IBI de 31790 rebuts, n’hi ha 21472, i en 
conseqüència la quantia deixada d’ingressar suposaria un 
minva significativa d’ingressos alterant la suficiència pel 
sosteniment de la despesa pública.  En quart lloc, demana que 
s’apliqui una bonificació del 90% en el pagament de l’impost 
sobre construccions instal�lacions i obres i per les taxes 
urbanístiques,  per les obres de reparació d’immobles per 
aluminosi, s’estima parcialment, en el sentit que, d’acord 
amb l’article 103.2 a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, el Ple municipal haurà de 
declarar les obres d’especial interès i utilitat municipal en 
cada cas concret, i en conseqüència es modifica l’article 16 
de l’Ordenança fiscal número 6, per tal d’incloure-hi les 
obres que tinguin com a objecte exclusiu la reparació 
d’edificis amb patologies d’aluminosi.  Respecte a la taxa 
per a la llicència d’obres, atès que el seu l’import obeeix 
al cost real o previsible del servei o activitat,  d’acord 
amb l’article 24.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals (BOE 9/03 i BOE de 13/03) i l’article 
24.4 de la mateixa norma només permet l’establiment de 
reduccions a les taxes en motiu de la capacitat econòmica 
dels subjectes passius, no pot estimar-se. En cinquè lloc, 
demana la congelació de les taxes per les parades fixes del 
mercat, procedeix desestimar-la atès que la quota establerta 
obeeix al cost del servei en els termes de l’article 
l’article 24 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, en sisè lloc, proposa que es congelin 
les taxes de la quota de les entrades i l’abonament  de les 
piscines durant la temporada d’estiu, s’estima atès que es 
considera adequat per potenciar el seu ús en aquestes dates.  
En setè lloc, es proposa que els vehicles 100% elèctrics 
pugin aparcar sense pagar a les zones blava i verda,  es 
procedeix a la seva estimació segons la regulació ja 
establerta a l’apartat 14 de l’article 6.1 de l’Ordenança 
Fiscal número 8. Respecte l’al�legació  vuitena que demana 
una bonificació als locals que paguin per tenir terrassa 
sempre que es comprometin a tancar amb una diferència 
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significativa respecte de l’horari màxim permès, es 
desestima, atès que d’acord amb l’article 24.4 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals  les 
reduccions a les taxes només poden obeir a criteris genèrics 
capacitat econòmica. En novè lloc, proposa la votació per 
separat  de les presents al�legacions, es desestima atès que 
no pot valorar-se com a al�legació a les ordenances fiscals, 
sinó que es refereix al procediment, el qual s’ajusta al que 
disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i al Reglament Orgànic municipal.  Vista 
l’al�legació número 2, formulada pel Sr. Narcís Baguer 
Canaleta, en data 31/10/2016 i R.G.E. 22.023; en què demana 
que es modifiqui la categoria fiscal del carrer tapis en  
l’impost sobre bens immobles, es desestima atès que el codi 
de categoria fiscal del carrer on està ubicat l’immoble no és 
un paràmetre per determinar la quota de l’esmentat impost, 
doncs la mateixa els determina amb l’aplicació d’un tipus 
general per tots els bens urbans del municipi sobre el valor 
cadastral individualitzat de l’immoble.  Vist l’escrit 
d’al�legacions número 3, formulat per la Sra. Agnès Lladó 
Saus,  en nom i representació del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Figueres, en data 
9/11/2016 i R.G.E. 22785, en que demana en primer lloc, que 
s’estableixi el tipus de l’impost sobre béns immobles en un  
0,75%, es desestima atès que el tipus impositiu de l’esmentat 
impost es va reduir l’any 2015 i s’ha congelat fins a 
l’actualitat, i en  l’exercici 2017 ja no es produirà 
l’increment del valor cadastral en la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat, pel que el seu manteniment és necessari 
per poder obtenir els ingressos suficients pels sosteniment 
de la despesa pública. En segon lloc, que les dates de 
pagament del rebuts domiciliats del citat impost siguin el 2 
de maig en un 50%, el 20 de juliol  en un 25% i el 20% 
d’octubre en un 25%, es desestima atès que es considera 
adient establir els terminis indicats a l’escrit 
d’al�legacions número 1; en tercer lloc, demana l’establiment 
d’una bonificació del citat impost per la cessió de l’immoble 
a la borsa de lloguer de l’oficina Local d’habitatge, 
s’estima en la redacció ja prevista a l’article 6.5 de 
l’Ordenança Fiscal número 3, on es poden considerar 
d’especial interès i utilitat municipal, prèvia declaració 
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del Ple en cada cas concret, els immobles en els que es 
desenvolupin activitat econòmiques on hi concorrin 
circumstàncies social, culturals, historicoartístiques o de 
foment de la ocupació i concedir-se una bonificació del 95% 
de la quota del citat impost, i en quart lloc, demana una 
bonificació  del 15% en joves menors de 30 anys es desestima 
atès que l’article  9 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, determina que no es podran reconèixer 
altres beneficis fiscals als tributs locals que els 
expressament previstos a les normes amb rang de Llei, de tal 
manera hi ha una manca d’habilitació legal per tal que a 
través de les Ordenances Fiscals s’estableixi aquesta 
bonificació ja que no es troba regulada en la citada llei, i 
l’interessat, no fa esment de quina norma amb rang de Llei 
contempla dita bonificació que en permeti la seva aplicació. 
En cinquè lloc, proposa una bonificació del 50% dels 
habitatges amb el distingiu “Segell Verd”, es desestima atès 
que es considera adient el redactat actual. En sisè lloc, 
planteja la modificació de l’article 7 de l’ordenança fiscal 
número 5, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica,  de tal forma que la bonificació per baixes 
emissions de CO2 sigui del 25% per emissions de fins a 120 
gr/km de CO2 i,  o del 50% per emissions de 100 gr/Km de CO2 
durant el 5 primers anys, es desestima atès que el que es 
pretén amb el redactat actual és incentivar els vehicles 
elèctrics amb una bonificació del 75%. A continuació i 
respecte la ordenança número 6 reguladora de l’lmpost sobre 
construccions, instal�lacions i obres, demana, en setè lloc, 
la  modificació de l’apartat VI de per establir, una 
bonificació del 50% per la realització d’obres i 
instal�lacions de noves obertures de petits locals 
comercials, s’estima  i s’incorpora un nou supòsit  de fet a 
l’article 21 amb una  bonificació del 50% referit a les obres 
de noves obertures de petits locals comercials de  menys de 
150 m2 sempre que els subjectes passius tinguin un import net 
de la xifra de negocis que no hagi superat, en l’exercici 
anterior, els 300.000 euros, així mateix es modifica l’actual 
redacció pel que fa a la resta d’obres de modernització i 
millora de petits locals comercials de menys de 150 m2, 
establint també un import net de la xifra de negocis que no 
hagi superat, en l’exercici anterior, els 300.000 euros. En 
vuitè lloc, també en relació al citat impost demana una 
bonificació del 95% per a reformes per la incorporació de 
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sistemes per aprofitament d’aigües pluvials, es desestima 
atès que es considera adient el redactat actual. En novè, 
desè i dotzè lloc,  també en relació a l’impost sobre 
construccions instal�lacions i obres, es proposa, 
respectivament, una bonificació del 50% per a joves menors de 
35 anys amb rendes inferiors a 2,5 vegades el salari mínim 
interprofessional, una bonificació del 90% als majors de 65 
anys amb rendes inferiors a 2,5 vegades el salari mínim 
interprofessional que sol�licitin llicències per a la 
rehabilitació d’habitatges d’ús habitual,  i una bonificació 
del 50% per les obres per tal d’habilitar espais per a 
contenidors de recollida selectiva d’escombraries i/o 
aparcaments de bicicletes, es desestimen atès que l’article  
9 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, determina que no es podran reconèixer altres 
beneficis fiscals als tributs locals que els expressament 
previstos a les normes amb rang de Llei, de tal manera hi ha 
una manca d’habilitació legal per tal que a través de les 
Ordenances Fiscals s’estableixi aquesta bonificació ja que no 
es troba regulada en la citada llei. En onzè lloc, i també 
respecte l’esmentat impost, una bonificació del 10% i del 5% 
per les obres de nova construcció o rehabilitació que 
s’acullin al segell verd, nivell A i B,  es desestima atès 
que es considera oportú el redactat actual. En tretzè lloc, i 
també respecte l’esmentat impost, una bonificació del 95% per 
la rehabilitació de façanes d’edificis de més de 20 anys 
d’antiguitat en qualsevol punt de la ciutat, es desestima 
atès que en les Ordenances de l’exercici anterior ja es va 
establir una bonificació per immobles de més de 35 anys 
d’antiguitat. A continuació, i respecte l’Ordenança Fiscal 
número 8, demana en catorzè i quinzè lloc, la modificació de 
les taxa d’estacionaments regulats (SARE) i de les taxes per 
al intervenció administrativa en expedients urbanístics es 
desestima atès que respecte la primera per l’any 2016 ja es 
va reduir i actualment s’ajusta a l’estudi de costos, i 
respecte la segona, l’import establert obeeix al cost real o 
previsible del servei o activitat  d’acord amb l’article 24.2 
de la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. Respecte la taxa per a la prestació de serveis 
d’intervenció administrativa de les activitats, demana, en 
setzè lloc, bonificacions per establiments ubicats en zones 
amb usos dominants residencials, per contractar aturats 
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majors de 50 anys, per negocis artesanals, per entitats sens 
ànim de lucre o cooperatives i per empreses amb el certificat 
EMAS o per a persones amb situació d’atur de llarga durada, 
es desestima en el sentit que en la redacció actual recollida 
en l’article 6.9 de la citada Ordenança número 8, on ja es 
contemplen reduccions per a nous emprenedors que obeeixen a 
criteris de capacitat econòmica, i d’acord amb l’article  
24.4 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals només permet l’establiment de reduccions a les taxes 
en motiu de la capacitat econòmica dels subjectes passius. A 
continuació proposa, com a número disset, respecte la taxa 
per assistència a les llars d’infants, la qual s'estima en el 
sentit de que les famílies que tinguin dos o més fills 
matriculats simultàniament a alguna de les llars d'infants 
municipals es beneficiaran d'una bonificació del 25% en el 
cost de la quota mensual del segon fill i d'un 50% a partir 
del tercer. Respecte la taxa per la prestació de serveis, 
utilització d’instal�lacions i realització d’activitats 
esportives, demana com a número divuit que s’estableixi una 
reducció per famílies nombroses, es desestima atès que es 
considera que l’esmentat supòsit quedaria englobat dins la 
tarifa reduïda atenent a la capacitat econòmica de la 
família. En dinovè lloc, demana la reducció de la taxa de 
clavegueram, es desestima atès havent-se detectat que 
l’import actual no cobreix el cost real del servei, s’ha 
demanat informe per millorar-ne el finançament, pel que en 
breu s’iniciarà un expedient per tal de modificar l’esmentada 
taxa, i per tal d’elaborar un nou estudi per determinar els 
costos reals del subministrament de l’aigua i del 
clavegueram, pel que no es considera adient cap modificació 
fins a la obtenció del mateix. En vintè lloc, demana la 
inclusió de persones desnonades o en situació d’atur en la 
reducció de la taxa d’escombraries prevista a l’article 6.3, 
es desestima atès que ja es considera oportú el redactat 
actual. Així mateix, demana una reducció per les empreses de 
nova implementació durant el primer any d’activitat i les que 
tinguin com a domicili tributari l’habitatge unifamiliar, es 
desestima atès que ja s’han establert diferents beneficis 
fiscals per a nous emprenedors. Demana també la reducció de 
l’esmentada taxa per les entitats sense ànim de lucre, 
s’estima segons la redacció ja establerta amb caràcter 
genèric a l’article 6.2 de la citada ordenança número 8. En 
vint-i-unè lloc, respecte la taxa per subministrament d’aigua  
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demana la modificació de la tarifa social per tal que 
s’estableixi a 0,1563 €/m3 el primer tram i 0,3125 €/m3 el 
segon tram, i per tal d’incloure a les famílies monoparentals 
i els habitatges on convisquin més de 4 persones dins la 
tarifa de família nombrosa, es desestima atès que en primer 
lloc la tarifa social actual és més favorable atès que recull 
una única tarifa social del 0,1563 €/m3 sense quota fixa ni 
doble tram, i ja incorpora dins la tarifa de família nombrosa 
a les famílies monoparentals, no considerar-se adient 
incloure en l’esmentada tarifa el nombre de persones que 
convisquin en un habitatge, atès que ja quedarien englobades 
dins el concepte de família nombrosa. En aquest sentit, també 
cal fer esment que en atès havent-se detectat que l’import 
actual no cobreix el cost real del servei, s’ha demanat 
informe per millorar-ne el finançament, pel que en breu 
s’iniciarà un expedient per tal de modificar l’esmentada 
taxa, i per tal d’elaborar un nou estudi per determinar els 
costos reals del subministrament de l’aigua i del 
clavegueram, pel que no es considera adient cap modificació 
fins a la obtenció del mateix. Vist l’escrit d’al�legacions 
número 4, formulada pel Sr. Francisco Sánchez Villadangos, en 
data 17/11/2016 i RGE 23471, en què manifesta la seva  
disconformitat amb la forma de càlcul per determinar la quota 
de la taxa per entrada de vehicles, i demana la seva 
interpretació, doncs considera que fet que s’estableixi amb 
un mínim de 4 metres lineals o fracció reconeix la subdivisió 
en metre lineal o fracció, i que per tant la seva aplicació 
ha de ser per unitat de metre lineal, i en el mateix sentit 
respecte el pas de vorera i el nombre de vehicles mínims  per 
la tarifa mínima de 10 vehicles; es desestima atès que 
d’acord amb la naturalesa de la citada taxa i atenent al que 
disposen els articles 24 i següents del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la quota 
s’ha fixat establint una tarifa amb aquests paràmetres 
mínims, considerant-se que l’amplada general per tal que un 
vehicle pugui accedir a una porta o portal és de 4 metres 
lineals i en el cas d’una fracció que no esdevingui un metre 
lineal complet, no computarà com a metre lineal d’excés, en 
aquest sentit també respecte el pas de vorera i el nombre de 
vehicles.  Vist l’escrit d’al�legacions número 5, formulades 
pel Sr. Joan Moreno Muñoz, en representació de l’associació 
contribuents en acció, i dels senyors Ramon Pibernat Font, 
Alfred Geli Cullell, Josep Berenguer Arché, Miquel Carreras 
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Caussa, Josep Vives Mur, M. Dolores Casellas Malagelada; Joan 
Sala Rovira, M. Rosa Padrosa, Núria Ferran Mas i Josep Ramon 
Sala Reig, en data 18/11/2016 i RGE 23572 en què demana en 
primer lloc la reducció del tipus impositiu de l’Impost sobre 
bens immobles al 0,60%, es desestima atès que el tipus 
impositiu de l’esmentat impost es va reduir l’any 2015 i s’ha 
congelat fins a l’actualitat, i en  l’exercici 2017 ja no es 
produirà l’increment del valor cadastral en la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, pel que el seu manteniment 
és necessari per poder obtenir els ingressos suficients pels 
sosteniment de la despesa pública; en segon lloc proposa 
l’anul�lació del recàrrec sobre pisos desocupats establert a 
l’article 3 de l’Ordenança fiscal número 3, reguladora de 
l’impost sobre bens immobles, es desestima atès que la 
voluntat del consistori és que hi hagi una rotació de pisos, 
i incentivar-ne el seu ús; en tercer lloc demana ampliar el 
límit actual de 6000 euros a 30.000 per sobre del qual 
l’Ajuntament demana aval bancari per la concessió d’un 
fraccionament de pagament, es desestima atès que d’acord amb 
l’informe de la Tresoreria municipal, l’Ajuntament de 
Figueres ve obligat a demanar garantia en els termes 
previstos a la normativa vigent d’aplicació a l’administració 
local (disposició addicional segona del Reial Decret 
1065/2007) la qual estableix com a quantia conjunta per 
demanar garantia la superació dels 6000 euros. En quart lloc, 
demana l’ampliació dels terminis d’ajornament i fraccionament 
de pagament fins a un màxim de 5 anys, es desestima atès que 
d’acord amb l’informe de la Tresoreria municipal, el termini 
d'ajornament fixat inicialment en sis mesos que poden ser 
prorrogables, sota determinades condicions, a dos períodes de 
sis mesos més, permet donar resposta eficaç a la necessitat 
d'ajornament sol�licitat pels administrats i fer-ne el 
seguiment acurat que requereix cada petició, des d'una 
vessant més personalitzada que, a la vegada, dóna una 
resposta equitativa per a l'atenció de tots els contribuents, 
aconseguint, a més, que aquestes actuacions coadjuvin a 
mantenir dins d'un equilibri ponderat el desenvolupament del 
pla de disposició de fons en cada exercici; en cinquè lloc, 
manifesta el desacord amb el calendari de cobrament fixat per 
l’exercici 2016, es desestima atès que es considera adient 
establir-lo en els termes de l’escrit d’al�legacions número 
1, segons motius abans esmentats. En sisè lloc, demana que 
les entitats bancàries emetin els justificants de pagament 
dels rebuts bancaris amb les dades suficients per definir el 
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deute, s’estima parcialment, atès que el format ve determinat 
per la normativa SEPA que només admet 140 caràcters, no 
obstant, es posarà de manifest a les esmentades entitats la 
qüestió exposada, així mateix, en el cas que l’interessat 
necessiti un duplicat amb totes les dades pertinents, el pot 
obtenir a la recaptació municipal o a la Oficina d’Atenció al 
Ciutadà; En setè lloc, demana la bonificació del 95% per 
vehicles amb més de 25 d’antiguitat, s’estima parcialment en 
el sentit que si el vehicle és catalogat ja quedaria recollit 
en l’article 8 de l’Ordenança Fiscal número 5, atès que 
actualment es bonifiquen en un 95% els vehicles històrics 
catalogats, per reunir certs requisits d’antiguitat i 
singularitat en foment de la cultura, no obstant, respecte la 
resta de vehicles de més de 25 anys, la seva bonificació 
entraria en contradicció amb la bonificació recollida a 
l’article 7 que el que pretén és incentivar els vehicles amb 
baixes emissions. En vuitè  i novè lloc, demana, 
respectivament, que per fomentar les obres es rebaixi el 
tipus impositiu de l’impost sobre construccions, 
instal�lacions i obres al 2,5%, i de la plusvàlua municipal 
en un 20%, es desestima atès que, en primer lloc ja estan 
establertes bonificacions pels casos en que es considera 
d’especial interès la realització d’una determinada tipologia 
d’obres, pel que establir el tipus de gravamen que proposa 
amb caràcter genèric afectaria a la sostenibilitat de la 
despesa pública i no estaria exercint un tipus d’incentiu cap 
a una tipologia d’obra concreta, així mateix, i respecte 
ambdós impostos, la modificació dels tipus sense un estudi 
previ i acurat de l’impacte econòmic que la reducció dels 
tipus comportaria als ingressos municipals, posaria en risc 
la sostenibilitat de la despesa pública. En desè i onzè lloc, 
demana la rebaixa de la taxa d’escombraries i clavegueram i 
l’aigua en un 20%, es desestima atès que, respecte la primera 
consta estudi de costos que determina  el cost previsible  
del servei i respecte la taxa de clavegueram i aigua,  
havent-se detectat que l’import actual no cobreix el cost 
real del servei, s’ha demanat informe per millorar-ne el 
finançament, pel que en breu s’iniciarà un expedient per tal 
de modificar l’esmentada taxa, i per tal d’elaborar un nou 
estudi per determinar els costos reals del subministrament de 
l’aigua i del clavegueram, pel que no es considera adient cap 
modificació fins a la obtenció del mateix. En dotze lloc, 
proposa la rebaixa de la taxa d’estacionaments regulats 
(SARE) en un 50%, es desestima atès que per l’any 2016 ja es 
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va reduir i actualment s’ajusta a l’estudi de costos. Vist 
l’escrit d’al�legacions número 6, formulat pel Sr. Alfons 
Romero Gumbau, el Sr. Enric Sala Salip, Joan Antoni Bertran 
Soler, Ramon Pibernat Font, José M. Serra Roca; Juan Oliva 
Romero, Narcís Baguer Canaleta, Lídia Travé Cristina, Felix 
Jaume Viñas, Jordi Jaume Albert, Assumpció Jaume Albert, 
Antonio De la Torre Mendoza, M. Teresa Bruñol Simón, Andreu 
Montcanut Casademont, Ramon Lòpez Berenguer, Miquel Carreras  
Caussa, Xavier Collell Soler, Xavier Portas Salló, Joan 
Collell Soler, Jordi Vázquez Barceló, Marcos Grau Quintana, 
Albert Ymbert Albert, i Ricart Balló Brotons en data 
24/11/2016 i RGE 23994, en què demana que es fixi el tipus 
impositiu de l’impost sobre béns immobles al voltant del 
0,5%, es desestima atès que el tipus impositiu de l’esmentat 
impost es va reduir l’any 2015 i s’ha congelat fins a 
l’actualitat, i en  l’exercici 2017 ja no es produirà 
l’increment del valor cadastral en la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat, pel que el seu manteniment és necessari 
per poder obtenir els ingressos suficients pels sosteniment 
de la despesa pública. Vist l’escrit d’al�legacions número 7, 
formulat pel Sr. Héctor Amelló Montiu, en nom i representació 
del grup municipal de Ciutadans-Figueres (C’s), en data 
25/11/16 i R.G.E. 24067; en què demana en primer lloc, que 
s’introdueixi una bonificació del 2% respecte les quotes dels 
subjectes passius que domiciliïn  els seu deutes de venciment 
periòdic en una entitat financera, anticipin pagaments o 
realitzin accions que impliquin col�laboració en la 
recaptació d’impostos, es desestima atès que, respecte el 
pagament anticipats dels rebuts no es disposen de dades per 
poder saber l’impacte econòmic de la implementació de 
l’esmentada bonificació, respecte els domiciliats, i atès al 
gran número, la quantia deixada d’ingressar suposaria un 
minva significativa d’ingressos alterant la suficiència pel 
sosteniment de la despesa pública. En segon lloc, proposa la 
clarificació de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 3, 
reguladora de l’impost sobre béns immobles, transcrivint 
literalment l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, que recull les exempcions 
establertes per Llei, s’estima atès que, tot i que en 
l’actualitat per imperatiu legal ja s’aplica el redactat 
íntegre de la Llei, es considera adient la seva incorporació 
a la Ordenança per aconseguir un redactat més aclaridor. En 
tercer lloc, es proposa la inclusió d’una nova exempció a 

DBOSCH
Quadre de text

DBOSCH
Quadre de text



 

 63 

l’esmentada ordenança que determini que els béns urbans amb 
una quota líquida de menys de 6 euros o de 9 en cas de 
rústics; s’estima i s’incorpora la redacció proposada. En 
quart lloc, demana una nova bonificació en l’esmentada 
ordenança pels habitatges de protecció oficial, s’estima 
parcialment atès que es tracta d’una bonificació obligatòria, 
i actualment ja està regulada en els termes de la Llei, en un 
termini de 5 anys; En cinquè lloc, demana la inclusió d’una 
bonificació del 95% en el cas dels bens de naturalesa rústica 
de les cooperativa agràries i d’explotació, es procedeix a 
estimar-la, tot i que en tractar-se d’una bonificació 
d’aplicació obligatòria d’acord amb l’article 73 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es 
considera adient la seva incorporació a la Ordenança per una 
redacció més aclaridora.  En sisè lloc, demana una 
bonificació de fins el 95% pels immobles que cedeixin un 
immobles d’ús residencial a la borsa de pisos de lloguer 
social de l’oficia Local d’Habitatge de l’Alt Empordà, es fa 
avinent que en l’actualitat ja s’està concedint una 
bonificació del 95% en els casos de posada a disposició dels 
immobles a la borsa de lloguer social, prèvia declaració del 
Ple municipal en cada cas concret; En setè lloc, demana que 
s’estudiï la possibilitat d’establir tipus diferenciats de 
l’impost sobre bens immobles pels bens immobles de naturalesa 
urbans, exclosos, els d’ús residencial,  amb l’objectiu 
d’obtenir una major recaptació de l’impost procedent 
d’immobles d’ús no residencial per dur a terme, 
simultàniament, una rebaixa de l’IBI dels immobles d’ús 
residencial, es considera adient estudiar la proposta en 
futurs exercicis, doncs a data del present caldria saber 
l’impacte econòmic de implementació de l’esmentada mesura; en 
vuitè lloc, demana que es modifiqui la bonificació establerta 
a l’article 5.1 de l’Ordenança reguladora de l’impost sobre 
activitats econòmiques,  de forma que la bonificació duri 5 
anys des de la conclusió del segon període impositiu 
d’exercici de l’activitat, sempre que la quota superi els 
4000 euros, es desestima atès que actualment ja es troba 
regulada una bonificació, consecutiva als dos anys 
d’exempció, del 30% el primer any, el 20% el segon any, 10% 
el tercer any; en novè lloc, proposa la inclusió d’una nova 
bonificació a l’article 5.1 de l’Ordenança reguladora de 
l’impost sobre activitats econòmiques, consistent a una 
reducció de fins el 80% per les activitats de la Divisió 6ena 
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quan estiguin afectades per obres a les vies públiques del 
municipi, s’estima la redacció proposada atès que l’esmentada 
bonificació ja està recollida a l’article 5 de l’Ordenança 
Fiscal número 4, no obstant, la redacció proposada dota dels 
paràmetres necessaris per determinar amb exactitud el grau 
d’afectació; en desè lloc, demana la modificació de l’article 
4 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de 
tal forma que el percentatge per determinar la base imposable 
atenent al període de generació de increment sigui de 1,8 
pels increment de valors general en un període comprès entres 
1 i 5 anys i de fins a 10 anys sigui del 1,8%; es desestima 
atès que la modificació proposada requeriria un estudi previ 
i acurat de l’impacte econòmic que suposaria la als ingressos 
municipals; en onzè lloc, demana que s’estableixi una nova 
redacció de l’article 19 de l’Ordenança Fiscal número 6 
reguladora de l’impost sobre construccions, instal�lacions i 
obres, per l’establiment d’una bonificació del 90% per la 
primera instal�lació d’un ascensor en immobles de més de 20 
anys, per la realització de reformes per l’adaptació 
d’habitatges i per la realització d’obres de reforma o nova 
construcció  que tinguin com a objecte la creació d’un 
habitatge adaptat per a discapacitats, en tots els casos 
referit a la part del pressupost que tingui per objecte 
aquest finalitat;  s’estima la redacció proposada atès que en 
l’actualitat ja es troba regulada a l’article 19 de 
l’Ordenança Fiscal número 6, no obstant, descriu de forma més 
precisa els supòsits i formes d’aplicació de la mateixa; en 
dotzè lloc, establir una bonificació també en l’impost de 
construccions per les obres d’edificis destinats a centres 
públics dedicats exclusivament a la docència, s’estima en la 
redacció ja prevista a l’article 16 de l’Ordenança Fiscal 
número 6, en tretzè lloc demana que s’estudiï la gratuïtat en 
funció del nivell de renda de la taxa per les llars 
d’infants, s’estima atès es considera adient procedir a 
l’estudi de la tarifació social, i en aquest sentit per acord 
del Ple municipal, en sessió del dia 4 d’agost de 2016, es 
creà la comissió de tarifació social l’objectiu de la qual és 
impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus dels 
serveis segons els nivells de renda dels usuaris/es i 
d’altres circumstàncies personals o familiars establint 
franges d’usuaris/es i un determinat import per cada franja 
que cobreix un percentatge variable el preu de cost de 
provisió del servei, en catorzè lloc, proposa que  suprimeixi 
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la taxa per l’assistència a les llars d’infant municipals, 
així com per les quotes per ampliació de jornada mensual i 
esporàdica, es desestima l’eliminació de la taxa atès que el 
que es pretén és assolir un conjunt de tarifes en funció de 
la capacitat econòmica dels usuaris, i l’eliminació de la 
taxa posaria en perill la viabilitat de prestar l’esmentat 
servei; en quinzè lloc, proposa substituir les referències al 
salari mínim interprofessional, que s’utilitza a la pràctica 
per l’àmbit estrictament laboral,  per l’IPREM, que és un 
indicador de referència del nivell de renda per accedir a 
determinades prestacions o beneficis, es desestima atès que 
establir l’esmentat índex comportaria que les persones 
perceptores d’una pensió mínima de jubilació quedarien 
excloses dels beneficis fiscals per tractar-se d’un índex 
inferior al del salari mínim. En setzè lloc, es proposa la 
modificació de la taxa per estacionaments regulats de 
vehicles (SARE), es desestima atès que per l’any 2016 ja es 
va reduir i actualment  l’import establert s’ajusta a 
l’estudi de costos. Vist l’escrit d’al�legacions número 8, 
formulat pel Sr. Antoni Casellas Batlle i la Sra M.Àngels 
Casellas Batlle, en data 25/11/2016 i RGE 24098; en què 
demana que es fixi el tipus impositiu de l’impost sobre béns 
immobles al voltant del 0,5%, es desestima atès que el tipus 
impositiu de l’esmentat impost es va reduir l’any 2015 i s’ha 
congelat fins a l’actualitat, i en  l’exercici 2017 ja no es 
produirà l’increment del valor cadastral en la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, pel que el seu manteniment 
és necessari per poder obtenir els ingressos suficients pels 
sosteniment de la despesa pública. Vist l’escrit 
d’al�legacions número 9, formulat per  la Sra. Emma Quesada 
Clara, en nom i representació de la Candidatura d’Unitat 
Popular de Figueres, en data a 25/11/2016 i RGE 24146; que 
demana en primer i segon lloc, una subvenció en l’impost 
sobre bens immobles per les persones amb escassa capacitat 
econòmica i per els immobles adscrits a la borsa d’habitatge 
per el lloguer social i la Borsa Jove d’Habitatge, es 
desestima atès que no és procedent regular una subvenció a 
través de les Ordenances Fiscals, sinó que la regulació del 
es subvencions s’han de fer al marc de la Llei General de 
Subvencions i normativa de desenvolupament, no obstant això, 
es fa avinent que en l’actualitat ja s’està concedint una 
bonificació del 95% en els casos de posada a disposició dels 
immobles a la borsa de lloguer social, prèvia declaració del 
Ple municipal. En tercer lloc, lloc proposa reduir les 
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tarifes de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica en 
autobusos i tractors, es desestima atès que proposa una quota 
pels tractors idèntica a l’actualment vigent, doncs 
l’esmentada al�legació ja va ser estimada parcialment en 
l’anterior exercici, incorporant-se la reducció proposada 
respecte els tractors i denegant-se respecte els autobusos, 
amb la finalitat de fomentar l’agricultura; Respecte 
l’al�legació quarta, es proposa suprimir la bonificació de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica en motiu de ser 
històrics, es desestima atès que només s’aplica a vehicles 
catalogats d'acord amb el que estableix el Reial Decret 
1247/1995, de 14 de juliol, per reunir certs requisits 
d’antiguitat i singularitat en foment de la cultura. Respecte 
l’al�legació cinquena, en que demana l’aplicació d’una 
subvenció de l’impost de vehicles de tracció mecànica en 
motiu de l’escassa capacitat econòmica es desestima atès que 
no és procedent regular una subvenció a través de les 
Ordenances Fiscals, sinó que la regulació del es subvencions 
s’han de fer al marc de la Llei General de Subvencions i 
normativa de desenvolupament. Respecte l’al�legació sisena, 
es proposa suprimir la bonificació de sobre l’impost de 
construccions, instal�lacions i obres consistent en la 
bonificació del 50% per habitatges de protecció oficial, es 
desestima atès que es considera adient el seu manteniment pel 
foment en la construcció d’habitatges assequibles per a les 
persones que volen tenir accés l’habitatge en forma 
habitatges de protecció oficial. Respecte l’al�legació 
setena, vuitena i novena,  en què proposa la subvenció de 
l’impost sobre  construccions, instal�lacions i obres en 
motiu de obres de rehabilitació i millora als immobles de més 
de 20 anys d’antiguitat i que en faci 5 que són deshabitats, 
si 3 anys després poden demostrar que l’han estat llogant; 
així com  la subvenció per aquells immobles que un cop 
acabades les obres s’adscriguin a la Borsa d’Habitatge per al 
Lloguer Social i la Borsa Jove d’Habitatge; i finalment la 
subvenció en motiu de la situació d’escassa capacitat 
econòmica,  es desestimen atès que no és procedent regular 
una subvenció a través de les Ordenances Fiscals, sinó que la 
regulació del es subvencions s’han de fer al marc de la Llei 
General de Subvencions i normativa de desenvolupament. 
Respecte l’al�legació desena, en què demana la incorporació 
d’una bonificació a l’Ordenança fiscal número 7, reguladora 
de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, però a continuació es refereix a la taxa 
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per expedients per la utilització anòmala d’un habitatge 
consistent en la seva desocupació permanent i injustificada, 
es desestima atès que el redactat actual en relació a 
l’esmentada taxa ja estableix una exempció per subjectes 
passius que acreditin tenir un patrimoni immobiliari per 
valor inferior a 1 milió d’euros. Respecte l’al�legació 
onzena en què proposa la regulació de subvencions per les 
quotes de l’Escola Bressol en l’Ordenança fiscal número 8, 
reguladora de les taxes per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic i prestació de 
serveis o de realització d’activitats administratives de 
competència locals es desestima atès que no és procedent 
regular una subvenció a través de les Ordenances Fiscals, 
sinó que la regulació del es subvencions s’han de fer al marc 
de la Llei General de Subvencions i normativa de 
desenvolupament, així mateix ja consten a les Ordenances 
Fiscals beneficis fiscals en motiu de la capacitat econòmica 
del subjecte passiu, com són les famílies que tinguin 2 o més 
fills matriculats, les persones amb escassa capacitat 
econòmica i les persones amb alt risc d’exclusió social, que 
gaudiran d’una reducció del 100% de la taxa per assistència a 
les llars d’infants, al servei de menjador i espais 
familiars, així mateix, per acord del Ple municipal, en 
sessió del dia 4 d’agost de 2016, es creà la comissió de 
tarifació social l’objectiu de la qual és impulsar un sistema 
de tarifació social sobre els preus dels serveis segons els 
nivells de renda dels usuaris/es i d’altres circumstàncies 
personals o familiars establint franges d’usuaris/es i un 
determinat import per cada franja que cobreix un percentatge 
variable el preu de cost de provisió del servei. Respecte 
l’al�legació dotzena i tretzena en què demana que es 
modifiqui el punt 3 i 4, respectivament, de l’apartat 7 de 
l’article 8 de l’Ordenança  fiscal número 8, reguladora de 
les taxes per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic i prestació de serveis o de realització 
d’activitats administratives de competència locals per tal 
que la reducció en el preu estigui relacionada amb la 
capacitat adquisitiva de la persona i no en l’edat o el fet 
d’estar jubilat, es desestimen atès que en la redacció actual 
ja es té en compte la capacitat adquisitiva de l’usuari però 
a més es fomenta la realització d’activitats esportives a les 
persones jubilades, així mateix per acord del Ple municipal, 
en sessió del dia 4 d’agost de 2016, es creà la comissió de 
tarifació social l’objectiu de la qual és impulsar un sistema 
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de tarifació social sobre els preus dels serveis segons els 
nivells de renda dels usuaris/es i d’altres circumstàncies 
personals o familiars establint franges d’usuaris/es i un 
determinat import per cada franja que cobreix un percentatge 
variable el preu de cost de provisió del servei, pel que no 
pot entrar a valorar-se la proposta fins a l’elaboració d’un 
estudi acurat per part de l’esmentada comissió. Respecte 
l’al�legació catorze, quinze i setze, en què demana afegir un 
punt a l’Annex 1.4, 1.5 i 1.7, respectivament, de l’Ordenança 
fiscal número 8, reguladora de les taxes per utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic i 
prestació de serveis o de realització d’activitats 
administratives de competència locals, per incorporar una 
subvenció  a la taxa per ocupació d’espais públics a les 
entitats sense ànim de lucre, es desestimen atès que no és 
procedent regular una subvenció a través de les Ordenances 
Fiscals, sinó que la regulació del es subvencions s’han de 
fer al marc de la Llei General de Subvencions i normativa de 
desenvolupament, no obstant això en l’apartat segon de 
l’article 6.1 de l’esmentada ordenança ja està contemplada 
una exempció per aquest concepte en el cas d’entitats sense 
ànim de lucre que ho sol�licitin per desenvolupar activitats 
de caràcter social, cultural, solidari o religiós, sens 
perjudici de la repercussió de les despeses que s’ocasionin 
en concepte de manteniment, conservació, neteja, seguretat i 
similars. Respecte l’al�legació dissetena, en què demana 
modificar l’annex 2.4 de l’Ordenança fiscal número 8, 
reguladora de les taxes per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic i prestació de 
serveis o de realització d’activitats administratives de 
competència locals, per incrementar l’import de la taxa pel 
servei de vigilància especial en 100 euros hora o fracció  i 
establir una subvenció  a les entitats sense ànim de lucre, 
es desestima atès que l’esmentada al�legació ja va ser 
formulada per la interessada en l’exercici anterior, la qual 
vas ser estimada, i es va establir la taxa que la interessada 
proposa novament, i, respecte la subvenció a les entitats 
sense ànim de lucre,  no és procedent regular una subvenció a 
través de les Ordenances Fiscals, sinó que la regulació del 
es subvencions s’han de fer al marc de la Llei General de 
Subvencions i normativa de desenvolupament. Respecte 
l’al�legació divuitena, en què proposa substituir en tot 
l’Annex 2.10 de l’Ordenança fiscal número 8, reguladora de 
les taxes per utilització privativa o aprofitament especial 
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del domini públic i prestació de serveis o de realització 
d’activitats administratives de competència locals, el 
concepte d’”Entrada Jubilat” per “entrada reduïda” per fer 
descomptes a la piscina a les persones amb pocs recursos 
econòmics, es desestima atès que en l’annex 2.10 ja hi 
consten ambdós conceptes, segons motivació manifestada en la 
precedent resolució de l’al�legació dotzena i tretzena. 
Respecte l’al�legació dinovena, en què demana modificar 
l’annex 2.15 de l’Ordenança fiscal número 8, reguladora de 
les taxes per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic i prestació de serveis o de realització 
d’activitats administratives de competència locals, per 
incrementar l’import de la taxa per la utilització de 
columnes, cartelleres i altres instal�lacions,   i establir 
una subvenció  a les entitats sense ànim de lucre, es 
desestima en primer lloc, perquè la taxa obeeix al cost real 
o previsible del servei o activitat  d’acord amb l’article 
24.2 de la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals (BOE 9/03 i BOE de 13/03), i en segon lloc, 
perquè no és procedent regular una subvenció a través de les 
Ordenances Fiscals, sinó que la regulació del es subvencions 
s’han de fer al marc de la Llei General de Subvencions i 
normativa de desenvolupament. Respecte l’al�legació vintena, 
en què demana la creació d’un carnet de renda per tenir en 
compte el  nivell de renda dels ciutadans en les taxes, preus 
públics i impostos, es desestima atès que  per acord del Ple 
municipal, en sessió del dia 4 d’agost de 2016, es creà la 
comissió de tarifació social l’objectiu de la qual és 
impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus dels 
serveis segons els nivells de renda dels usuaris/es i 
d’altres circumstàncies personals o familiars establint 
franges d’usuaris/es i un determinat import per cada franja 
que cobreix un percentatge variable el preu de cost de 
provisió del servei. Respecte l’al�legació número vint-i-u, 
en què proposa que la tributació de l’impost sobre béns 
immobles dels béns de titularitat de l’església segons 
criteris i normativa general, es desestima atès que la 
tributació de l’impost per part de l’esmentat subjecte passiu 
ve regulada per normativa específica, a saber, l’Acord entre 
l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Assumpte Econòmics, 3 
de gener de 1979, i per la disposició addicional novena de la 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sens finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al 
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mecenatge, en què ja estableix els supòsits i requisits en 
què ha de tributar; Per tot l’exposat, la Comissió 
Informativa General proposa que el Ple de l’Ajuntament, 
adopti els acords següents: 1r.-Estimar parcialment l’escrit 
d’al�legacions formulat per  la Sra. M. Angels Olmedo 
Delestal, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya de Figueres, en data 20/10/2016 i R.G.E. 21.363; 
per la Sra. Agnès Lladó Saus,  en nom i representació del 
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament de Figueres, en data 09/11/2016 i R.G.E. 22.785; 
pel Sr. Joan Moreno Muñoz, en representació de l’associació 
“Contribuents en acció”, i els senyors i dels senyors Ramon 
Pibernat Font, Alfred Geli Cullell, Josep Berenguer Arché, 
Miquel Carreras Caussa, Josep Vives Mur, M. Dolores Casellas 
Malagelada; Joan Sala Rovira, M. Rosa Padrosa, Núria Ferran 
Mas i Josep Ramon Sala Reig, en data 18/11/2016 i RGE 23.572; 
i pel Sr. Héctor Amelló Montiu, en nom i representació del 
grup municipal de Ciutadans-Figueres (C’s), en data 25/11/16 
i R.G.E. 24.067; tots ells en els termes abans exposats. 2n.-
Desestimar íntegrament l’escrit d’al�legacions formulat pel 
Sr. Narcís Baguer Canaleta, en data 31/10/2016 i R.G.E. 
22.023; pel Sr. Francisco Sánchez Villadangos, en data 
17/11/2016 i RGE 23.471, pel Sr. Alfons Romero Gumbau, el Sr. 
Enric Sala Salip, Joan Antoni Bertran Soler, Ramon Pibernat 
Font, José M. Serra Roca; Juan Oliva Romero, Narcís Baguer 
Canaleta, Lídia Travé Cristina, Felix Jaume Viñas, Jordi 
Jaume Albert, Assumpció Jaume Albert, Antonio De la Torre 
Mendoza, M. Teresa Bruñol Simón, Andreu Montcanut Casademont, 
Ramon Lòpez Berenguer, Miquel Carreras  Caussa, Xavier 
Collell Soler, Xavier Portas Salló, Joan Collell Soler, Jordi 
Vázquez Barceló, Marcos Grau Quintana, Albert Ymbert Albert, 
i Ricart Balló Brotons, en data 24/11/2016 i RGE 23.994, i 
pel Sr. Antoni Casellas Batlle i la Sra M. Casellas Batlle, 
en data 25/11/2016 i RGE 24098; i per la Sra. Emma Quesada 
Clara, en nom i representació de la Candidatura d’Unitat 
Popular de Figueres, en data 25/11/2016 i RGE 24.146; tots 
ells segons els motius amunt exposats.  3r.-Establir 
definitivament la taxa per utilització Teatre del Bon Pastor 
(Teatres i sales adjacents) i aprovar definitivament la seva 
regulació l’annex 1.9 apartat 9 de l’Ordenança Fiscal número 
8, reguladora de les taxes per utilització  privativa o 
aprofitament especial del domini públic i prestació de 
serveis o de realització d’activitats administratives de 
competència local, segons consta al text adjunt al present 
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dictamen, a regir a partir del dia 01/01/2017, inclòs.  4rt.-
Aprovar definitivament l’expedient de modificació de les 
Ordenances fiscals per l’exercici 2017, reguladores dels 
impostos, les taxes i les contribucions especials, segons 
consta al text adjunt al present dictamen, a regir a partir 
del dia 01/01/2017, inclòs. 5è.-Publicar els anteriors acords 
definitius, així com el text íntegre de les ordenances 
aprovades definitivament. 6è.-Autoritzar l'Alcaldessa-
Presidenta perquè faci tants actes i gestions com calguin per 
a l'execució dels acords anteriors." Prossegueix amb l'ús de 
la paraula el senyor Masquef Creus que diu que ha de proposar 
unes esmenes en el sentit següent: "1- IBI, pàgina 41. 
Article 6.11: "Gaudiran d'una bonificació del 20% els 
habitatges amb Certificat Energètic tipus A, i del 16% del 
tipus B, durant els cinc anys següents a la rehabilitació. Es 
concedirà l'esmentada bonificació un cop quedi constància de 
l'acompliment dels requisits per obtenir els esmentats 
certificats". A més, l'actual bonificació del 50% de l'IBI 
com a conseqüència de l'aprofitament de l'energia solar 
(posar plaques), es baixarà el 25% (pàgina 40). 2. ICIO: 
Pàgina 49, article 22.2: "Gaudiran d'una bonificació del 50% 
sobre la quota de l'impost sobre construccions, 
instal�lacions i obres, les instal�lacions voluntàries, sense 
se obligatòries segons la normativa d'aplicació, els 
habitatges existents o reformes on s'incorporin sistemes per 
l'aprofitament de les aigües pluvials per l'autoconsum. 
L'esmentada bonificació s'haurà de sol�licitar un cop 
s'acrediti la realització de les obres que incorporin aquests 
sistemes d'aprofitament. Pàgina 49. article 22.3: "Gaudiran 
d’una bonificació del 10% (Certificat energètic tipus A) i 
del 5% (Certificat energètic tipus B) en la quota de l'impost 
sobre construccions, instal�lacions i obres, les 
instal�lacions voluntàries, i sense ser obligatòries a 
aquelles obres de nova construcció o rehabilitació que 
s'acullin als requisits per obtenir tals certificats amb 
l'objectiu d'introduir criteris de sostenibilitat. 
L'acompliment dels requisits del "Certificat Energètic, ja 
sigui Tipus A o ja sigui Tipus B" es justificaran en el propi 
projecte d'edificació visat, apte per la sol�licitud de 
llicència d'edificació, sense perjudici de la final 
comprovació de l'acompliment dels requisits per part de 
l'Ajuntament en el moment de la concessió de la llicència de 
primera ocupació, la qual, en cas d'incompliment dels 
esmentats requisits, pot donar lloc a l'obligació del 
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pagament de l'impost de la bonificació gaudida indegudament 
més els corresponents interessos de demora.". 3. Taxa servei 
de recollida de residus: Pàgina 57. Els jubilats. 
Pensionistes, persones en situació d'atur de llarga durada i 
altres persones amb escassa capacitat econòmica, que 
compleixin els requisits establerts a l'apartat 6.3, els serà 
d'aplicació la tarifa reduïda establerta a l'article 6.4. 
Pàgina 57. Article 6.7.6. Les petites empreses de nova 
implementació durant el primer any de la seva activitat, 
gaudiran d'una bonificació del 30% d'aquesta taxa, sempre que 
el seu volum d'operacions no sigui superior als 300.000 
euros. La documentació on constin els ingressos així com la 
condició de ser una empresa de nova implementació, s'hauran 
d'acreditar durant els mesos de gener i febrer següents a la 
finalització de l'any natural al qual s'apliqui la 
bonificació. I la de l'IBI: Bonificació del 95% els 
propietaris que cedeixen un immoble d'ús residencial a la 
borsa de lloguer de l'Oficina Local d'Habitatge. Article 6.8. 
"També s'entendrà d'especial interès o utilitat municipal, la 
cessió, per part dels propietaris, d'immobles d'ús 
residencial a la borsa de pisos de lloguer social que 
gestiona l'oficina local d'Habitatge. El Ple de la 
corporació, previ informe favorable dels serveis tècnics 
municipals, declararà la concurrència de la situació 
d'Especial interès municipal per aquesta exempció i mentre 
concorrin les circumstàncies que l'originen. Per la resta de 
requisits, s'estarà al disposat en el paràgraf anterior." 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
viendo que el año pasado no les cogieron ninguna alegación y 
que este año les cogen como siete u ocho pues cree que es un 
buen logro y un cambio significativo; que quiere agradecer la 
buena predisposición, haberse reunido y haber intentado 
buscar esos puntos de acuerdo; que cree que ha sido bastante 
positivo; que en este momento consideran que pueden 
abstenerse como ya comentaron, pero que le hubiera gustado 
que se hubiesen incluido otras alegaciones suyas, como por 
ejemplo la reducción del 2% para todas aquellas personas que 
domiciliasen el recibo; que como tiene orígenes aragoneses y 
es bastante cabezón, también le hubiera gustado contemplar la  
gratuidad de las guarderías, pero que le quedan todavía como 
mínimo dos años para seguirlas pidiendo y que lo continuará 
haciendo todas las veces que sea necesario; que el año pasado 
les dijeron que no y que este año también han dicho que no, 
pero han incluido la gratuidad por el nivel de renta que ya 
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está aprobado a través de la moción; que también cree que es 
importante clarificar el tema del Impuesto de Actividades 
Económicas  con las obras para tener unos varemos más 
objetivos con los que poder bonificar; que también les hace 
especial ilusión ese 90% para la supresión de barreras 
arquitectónicas que incluyen algunos apartados más suyos; 
que, de todas formas, en el fondo han cogido las más fáciles 
y que menos repercusión tenían en las arcas municipales; que 
les hubiese gustado que se hubiera podido incluir la del 
mandato Sepa del 2% o hacer un esfuerzo para buscar una mayor 
gratuidad para las guarderías, pero que consideran que pueden 
abstenerse porque han sido bastantes y ha habido trabajo de 
diálogo. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que són figuerenques, però també són cabudes; 
que han presentat un seguit d’al�legacions de les quals no se 
n’ha acceptat cap; que ha dit que són cabudes perquè moltes 
d’elles no és el primer cop que les presenten; que votaran en 
contra, tant pel que fa al rebuig de les seves al�legacions, 
que explicarà breument, com també pel rebuig que hi ha hagut 
per part del govern a peticions de ciutadans i ciutadanes, 
figuerencs i figuerenques que feien en relació a un perjudici 
pel qual s’han vist afectats sobre la revisió del cadastre 
feta per l’estat espanyol; que no han rebut resposta per part 
del govern a la seva petició argumentada i que els hagués 
agradat trobar una resposta més enllà del no; que les 
al�legacions a les ordenances que ha presentat el grup 
municipal de la Candidatura d'Unitat Popular han plantejat la 
possibilitat de tenir ordenances tan progressives com fos 
possible; que saben que moltes de les al�legacions que han 
presentat són matèria de pressupostos, però que com han fet 
en els darrers anys, creuen que és important que en el moment 
que parlen de l’Impost sobre béns immobles i de la dificultat 
tècnica i legal que hi ha en aplicar un impost sobre béns 
immobles progressiu, per tant, que paguin més els que més 
tenen i menys els que menys tenen, el que fan és emmarcar en 
el debat d’ordenances i proposar una subvenció que seria una 
solució no perfecte a la impossibilitat tècnica que hi ha per 
poder fer un Impost sobre béns immobles, per exemple, o uns 
impostos municipals progressius; que en qüestió d'habitatge 
també han fet algunes al�legacions que des del seu punt de 
vista milloraven o acotaven encara més, especialment, els 
mals usos dels grans tenidors que tenen habitatge buits, però 
que en aquest cas això tampoc se’ls ha acceptat; que també 
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havien presentat un parell de propostes que són conscients 
que no són del redactat de les ordenances pròpiament dites, 
però que plantejaven un debat polític; que una era la creació 
d’un carnet de renda per tal de facilitar i sistematitzar la 
gestió de la fiscalitat progressiva, tant en taxes com 
impostos, però que la resposta que han rebut és que fa un 
temps, a l’agost, es va decidir que es crearia una comissió 
de tarifació social; que l’objectiu seria que es creï i 
posar-s’hi; que és necessari poder donar resposta i fer 
servir tots els límits i recursos que es tenen per poder 
aplicar una fiscalitat més justa per als ciutadans i 
ciutadanes de Figueres; que, finalment, també presentaven una 
al�legació que feia referència a una proposta perquè 
l’església tributés l’impost sobre béns immobles en el seu 
patrimoni en aquells immobles de titularitat de l’església 
que no estiguin destinats directament a una activitat de 
culte o una activitat cultural o social; que la resposta que 
s'ha donat és que l’acord entre l’Estat espanyol i la Santa 
Seu sobre assumptes econòmics de 3 de gener de 1979, i per 
disposició addicional 9ena, és l’església no paga; que això 
és el resum; que vol recordar que l'estat espanyol és, en 
teoria, un estat laic; que no es pot dir que no es pot fer 
perquè el 1979 l'estat espanyola va arribar a un acord amb la 
Santa Seu; que a més hi ha precedents a diferents municipis, 
com per exemple al Jutjat contenciós administratiu número 2  
d’Ourense va determinar i sentenciar que es pot fer aquesta 
aplicació de l’Impost sobre béns immobles en aquells locals 
que no siguin de culte, d’ús cultural o d’ús social i que, 
per tant, es trobarien amb una qüestió de voluntat política; 
que a vegades els col�lectius i grups municipals que són 
d’esquerra tendeixen a fer propostes de reduir la fiscalitat 
i reduir la pressió fiscal sobre aquelles persones que més 
dificultats tenen i que això implica de facto una disminució 
d’ingressos; que és en aquest sentit que consideraven que era 
important proposar alguna mesura que permetés l’augment 
d’ingressos i que consideren que l’església i el seu 
patrimoni, exceptuant els casos que ha dit, hauria de pagar 
l’Impost sobre béns immobles com fa qualsevol altra 
organització i qualsevol altre propietari amb els seus béns i 
més si es consideren un Ajuntament laic que és com hauria de 
ser i que, en aquest sentit, el seu vot serà, com ja ha dit, 
un no rotund a aquestes ordenances per ni tan sols estimar-ne 
mitja. 
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 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que el vot del Partit Popular serà una abstenció; que 
començaran agraint que és el segon any que s’aprova alguna 
al�legació a les ordenances municipals i que també hi ha 
hagut bon tracte; que no estan prou contents i que, per tant, 
farà un parell de reflexions; que finalment han pogut 
aconseguir els tres pagaments de l'Impost sobre béns immobles 
amb aquests terminis i dates; que també han aconseguit la 
bonificació del 90% de l'impost sobre construccions i obres 
en els immobles que tinguin aluminosi; que no n'hi deu haver 
gaires, però que benvingut sigui si algun figuerenc se'n pot  
beneficiar; que també s'han acceptat la congelació de les 
quotes de la piscina; que suposa que al regidor d’Esport 
aquesta al�legació no li agrada prou, però que també se’n 
podrà beneficiar algun figuerenc; que tampoc hi ha gaires 
cotxes elèctrics, però que creu que és una bona mesura per la 
gent que en tingui que no paguin la zona blava ni la zona 
verda; que també havien demanat, que creia que era prou 
important i que hagués solucionat un problema als figuerencs, 
era sobre el tema de l'Impost sobre béns immobles; que havien 
presentat tres al�legacions; que una era perquè es baixés el 
tipus; que ja sap que porten dos anys congelats, però que 
estan al 0,7945 i que hi ha d'altres poblacions, com Roses, 
amb el tipus del 0,65 i altres de la comarca amb el 0,55; que 
creuen que no hi ha hagut prou voluntat de rebaixar el tipus; 
que amb la revisió del cadastre han quedat moltes famílies 
afectades com són unes 2.000 famílies; que això els ha 
incrementat molt aquest Impost sobre béns immobles i que, per 
això, demanaven que s’abaixés el tipus; que creu que es 
podria fer perquè això serà un benefici d'un quatre milions 
d'euros per a les arques municipals i que, per tant, creu que 
es podria haver tingut aquesta consideració i baixar aquest 
tipus; que també havien demanat la bonificació automàtica del 
3% en el pagament de l’Impost sobre béns immobles a rebuts 
domiciliats; que això va ser un "cortar y pegar" de 
l’Ajuntament de Vilafant i que consideren que si ho fa a 
l’Ajuntament de Vilafant també ho podrien fer aquí; que amb 
l’Impost sobre béns immobles també havien demanat una altra 
cosa que també va ser "cortar y pegar" de Vilafant com és que 
s’apliqui una bonificació automàtica del 5% en el pagament de 
l’Impost sobre béns immobles a rebuts anticipats; que pensen 
que es podria haver fet; que ho van estar treballant fins a 
última hora; que en principi havien demanat el 5 i que 
després ho havien baixat al 3, però que no va ser possible; 
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que ho lamenten pels figuerencs perquè l’Impost sobre béns 
immobles està alt, però sobretot per aquestes 2.000 famílies 
que han quedat ressentides amb aquesta revisió del cadastre; 
que el Partit Popular es consideren de dretes i que no se 
n’amaga; que els agrada també que es redueixi la fiscalitat i 
que el seu partit, el de Madrid i tot el Partit Popular és 
partidari de reduir la fiscalitat; que estan en aquest partit 
perquè estan en la mateixa línia; que tindran que esperar-se 
a l’any vinent a veure si serà més fàcil per poder tenir 
aquests descomptes de tipus i aquestes al�legacions que 
creuen que serien bones per la ciutat; que, en tot cas, faran 
una abstenció i que agraeixen que hagin aprovat aquestes 
quatre perquè val més això que res. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus 
que diu que, en primer lloc, li agradaria dir que rectificar 
és de savis; que així com en l’aprovació inicial Esquerra 
Republicana va fer un vot en contra rotund, a més a més, 
al�legant que no els havien agradat les formes de no 
compartir quina seria la proposta d’ordenances tal com 
s’havia fet l’any anterior; que els agradaria agrair en 
aquest cas la disponibilitat del regidor que portava les 
ordenances, el regidor Jordi Masquef, per la disponibilitat 
que ha tingut en qualsevol moment i la bona predisposició per 
arribar a una entesa; que Esquerra farà una abstenció que 
entenen que és una abstenció positiva, ja que a vegades fan 
abstencions més tirant cap al no, però que en aquest cas no 
és així i que explicarà el perquè; que quan van presentar les 
seves propostes d’al�legacions deien que presentaven unes 
propostes que el que volien, tot i ser un partit d’esquerres 
i que els agradaria poder gravar molt més els que més tenen, 
també són conscients de les competències municipals a l’hora 
de crear impostos, que, per tant, moltes vegades la manera 
que hi ha de regular unes ordenances que puguin ser més 
progressives és via bonificacions i que esperen que la 
tarifació social els pugui ajudar a això; que havien pensat 
que havien de ser més empàtics amb les necessitats dels 
ciutadans de Figueres com promoure l’activitat econòmica, 
promoure l’eficiència energètica dels habitatges i pensar una 
mica en les necessitats dels més joves i els més grans que, a 
vegades, són els col�lectius als que s'hauria de donar ajuda, 
uns perquè comencen i els altres perquè els seus ingressos es 
veuen disminuïts a causa de no tenir els rendiments del 
treball com estan acostumats en altres moments; que els 
agradaria dir que estan molt contents, però que només estan 
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contents perquè se’ls han aprovat vuit de les al�legacions 
que presentaven; que sí que els hagués agradat que s’hagués 
aprovat l’al�legació de reducció d’un 5% de l’Impost sobre 
béns immobles; que entenen la resposta que dóna el regidor 
sobre que l’Ajuntament té una manca d’ingressos o una 
dificultat per activar nous ingressos i que, per tant 
l’Impost sobre béns immobles és l’impost més important pel 
qual recapta, però que també és veritat que a Figueres hi ha 
hagut una pujada del tipus en moments anteriors degut a lleis 
estatals i una regularització cadastral que ha gravat la 
pressió fiscal d’alguns dels figuerencs; que tenint en compte 
que els valors de mercat han baixat a vegades hi pot haver un 
decalatge i haver-hi figuerencs que noten que la seva pressió 
fiscal amb molt poc temps ha augmentat molt i que, per tant, 
Esquerra demanava una reducció d’un 5%; que també els hagués 
agradat que es baixés el preu de la zona blava perquè creuen 
que Figueres és una ciutat mancada d’aparcament; que creu que 
això ho pensen tots els que estan aquí asseguts; que la zona 
blava ha estat una de les eines que han utilitzat diferents 
governs per poder encabir la rotació de vehicles; que també 
és cert que un grup municipal que hi ha hagut en anteriors 
mandats en el seu moment va potenciar la campanya dels 20 
minuts gratuïts que van acabar amb els 20 minuts 20 cèntims; 
que com ja va avançar al regidor Masquef, com que sembla que 
podria ser complicat baixar-ho, es va dir que s’iniciaria una 
campanya de tornar als 20 minuts gratuïts perquè entenen que 
hi ha molta gent que necessita poder fer una gestió mínima 
que comporta dos o tres minuts i es veu obligat a pagar quan 
segurament ocuparà la plaça molt poc temps; que el seu vot 
serà d’una abstenció positiva; que vol agrair novament al 
regidor la seva predisposició; que el que volien amb una de 
les seves al�legacions que fan referència a l’eficiència 
energètica era bonificar els edificis amb segell verd, però 
que se’ls va explicar tant per part del regidor com de 
Serveis Tècnics que és necessària una ordenança o reglament 
específic que parli del segell verd i que valoren l’esforç 
del certificat d’eficiència energètica, però que també 
avancen que aquest grup presentarà una moció perquè realment 
s’efectuï aquest reglament, així com també demanarà que en 
els pressupostos s’insereixin aquelles al�legacions que s’han 
desestimat perquè es considera que són subvencions que no 
poden estar en el marc de les ordenances fiscals. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Masquef Creus 
que diu que, en primer lloc, vol dir que el govern ha 
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intentat ser sensible a totes les peticions efectuades per 
cada un dels grups, siguin de dretes, d’esquerres o de 
centre; que pensen en el benestar del ciutadà de Figueres; 
que, òbviament, com han dit alguns dels que han intervingut, 
en crear una fiscalitat més justa i progressiva que tingui en 
compte les circumstàncies personals i familiars de cadascun 
dels contribuents; que, una vegada dit això, sí que és 
veritat que com ja ha dit moltes vegades i no se n’amaga que 
s'han de guardar les finances públiques perquè després de les 
ordenances fiscals vénen els pressupostos; que tots tenen el 
defecte de demanar més quan arriben els pressupostos; que les 
ordenances són l’instrument per recaptar els ingressos 
necessaris per al sosteniment de les despeses públiques; que 
el seu paper és el paper complicat de salvaguardar els 
ingressos; que agraeix totes les aportacions fetes; que 
moltes son molt enriquidores; que es congratula d’haver 
acceptat juntament amb tots al�legacions relatives a 
l’eficiència energètica, utilització d’aigües pluvials, la 
cessió de pisos a la borsa de lloguer social, el tema de 
l’aparcament de vehicles elèctrics, les obres per adaptar els 
immobles a persones amb discapacitat, afavorir determinats 
col�lectius com petits empresaris que comencen, bé amb la 
taxa d’escombraries o amb l’Impostos sobre construccions i 
obres d’una obra per obrir un nou comerç, o també un altre 
col�lectiu molt sensible en època de crisi com els aturats de 
llarga durada; que ha de dir que un cop salvaguardades les 
finances públiques, les ordenances tenen com a principal 
objectiu el fet d’estimular al contribuent l’adopció d’hàbits 
relacionats amb tot el que diuen com per exemple el fet 
d’utilitzar el cotxe elèctric que és potser un exemple molt 
punyent; que ja va comentar l'any passat a la Candidatura 
d'Unitat Popular que les ordenances fiscals no són el lloc 
per demanar subvencions, sinó que les subvencions són objecte 
d’altres procediments relacionats amb els pressupostos; que 
intenten ser sensibles; que l’any passat la senyora Olmedo va 
proposar una al�legació en relació a les famílies 
monoparentals i el govern hi va ser sensible i que, per tant, 
entenen que no és el lloc adequat per parlar de subvencions; 
que quant a l’al�legació relativa als grans tenidors, fan el 
mateix redactat de l’any passat sense tenir en compte que el 
senyor Vergés ja va presentar a l’aprovació inicial una 
al�legació relativa a disminuir el límit a partir del qual es 
gravaria la taxa a grans tenidors i que es passava de dos 
milions a un milió d’euros; que, quant al carnet de renda, li 
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agradaria esperar-se a la comissió de tarifació social; que 
van quedar en la moció que la primera experiència seria la de 
les llars d’infants que esperen que sigui una experiència 
positiva i satisfactòria; que torna a repetir que no es 
tracta de fer baixar la factura total que paguen els 
ciutadans en relació a la llar d’infants, sinó de 
redistribuir el pagament de la mateixa; que, en relació a 
l’església, l’Estat espanyol no és un estat laic, sinó 
aconfessional i que no és que sigui un caprici polític, sinó 
de la tècnica perquè els acords de la Santa Seu, siguin de 
l’any 1979 o el que sigui, és la legalitat vigent; que si 
vingués qualsevol altra comunitat amb la qual l’Estat 
espanyol té un acord com podria ser la comunitat islàmica, la 
jueva o l’evangelista diria el mateix; que és clar que li 
agradaria cobrar-los l’Impost sobre béns immobles, ja que 
això significaria augments ingressos, però que la veritat és  
que anirien a fer l’exacció d’un impost que cauria en sac 
buit; que la Candidatura d'Unitat Popular diu un no rotund, 
que desgraciadament passa més hores de les que li agradaria a 
l'Ajuntament i que ha de dir que la propera vegada que 
presentin al�legacions a les ordenances fiscals ho mirin bé 
perquè que hi ha moltes al�legacions que són repetitives 
d'anys anteriors que també s'havien desestimat; que és 
evident que estan en el seu dret legítim, com ha dit el 
senyor Amelló, que seguirà pesat i tossut amb les llars 
d’infants, però que hi ha algunes que l’any passat les van 
acceptar i que aquest any les tornen a dir com, per exemple, 
el fet de baixar les taxes dels tractors, ja que demanen que 
es baixi la taxa d'un determinat preu o un altre quan l'any 
passat ja ho van acceptar; que en el dictamen de l’any 
passat, a l’al�legació 15, 16 i 17, que curiosament 
coincideix amb el document que han presentat aquest any, 
relativa a l’ordenança fiscal nº8 reguladora de les taxes per 
la utilització privativa, aprofitament especial del domini 
públic i prestació de serveis o realització d’activitats 
administratives de competència local demanaven incorporar una 
subvenció a la taxa i que el govern va respondre que no era 
procedent per les raons que ha comentat anteriorment, però 
que no obstant això van dir que en l’apartat 2n de l’article 
6.1 de l’esmentada ordenança ja estava contemplada una 
exempció per aquest concepte en el cas d’entitats sense ànim 
de lucre que ho sol�licitessin per desenvolupar activitats de 
caràcter social o solidari; que s'ho han de mirar una mica 
més a l’hora de presentar les al�legacions i que torna a 
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repetir que no mira de quin color són, sinó que només mira 
que siguin al�legacions que al final beneficiïn al ciutadà de 
Figueres; que ja sap que alguns tenen prejudicis contra 
l’equip de govern que tira més a la dreta o a l’esquerra, 
però que al final el que intenten fer és buscar una 
fiscalitat justa. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que sobre això últim que ha dit el 
senyor Masquef són simples errors; que s’equivoca molt 
constantment, que no passa res i que desitja no haver-li fet 
perdre massa temps treballant a l’Ajuntament, però que per 
això hi és; que sobre la qüestió de l’Impost sobre béns 
immobles és una qüestió de voluntat política, però que sobre 
la qüestió tècnica hi ha precedents de sentències judicials 
que han acceptat cobrar l’Impost sobre béns immobles a 
l’església; que ella exploraria aquestes vies a traves dels 
tècnics de la casa i els juristes per augmentar els 
ingressos; que si el senyor Masquef vol li pot llegir la 
sentència que han consultat per poder fer que l’església 
deixi de tenir aquesta exempció de facto simplement per ser 
l’església catòlica; que, finalment, sobre els pisos, 
l’esmena que l’any passat va acceptar el govern a Compromís 
d’Esquerres fixava un milió d’euros, però que insisteixen que 
el patrimoni net fos inferior a 500.000 i que, per tant, el 
senyor Masquef no li pot dir que un milió d'euros i 500.000 
són el mateix perquè no és el mateix, ja que hi ha una 
diferència de mig milió; que l'esmena que es va acceptar no 
és la que la Candidatura d'Unitat Popular ha fet; que la 
resta són errors; que demana disculpes  per fer perdre el 
temps al senyor Masquef i als tècnics que treballen a 
l’Ajuntament i que dóna les gràcies pels aclariments. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Masquef Creus 
que diu que estarà encantat de rebre aquesta jurisprudència 
perquè ha de tornar a repetir que, independentment de les 
seves creences ideològiques o religioses, està aquí per 
salvaguardar els ingressos de l’Ajuntament; que dubta que la 
senyora Sànchez hagi presentat aquestes al�legacions; que li 
ha estranyat que ella cometés aquest error; que si que parla 
de 500.000, però quan es parla de béns inferiors a dos 
milions; que és indiferent i que no vol entrar en aquests 
temes; que acceptarà de bon grat aquestes sentències i que 
les passarà a la tècnica per si pot mirar-s’ho i cobrar els 
impostos corresponents. 
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 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que rebran les sentències, però que en tot cas no servirà 
de res perquè ja és el que estan fent, ja que aquestes 
sentències diuen que no estaran exempts d’Impost sobre béns 
immobles per aquells edificis que no estiguin vinculats al 
culte i que a Figueres no hi ha cap edifici de l’església que 
no estigui vinculat al culte que no pagui Impost sobre béns 
immobles, és a dir, que si l’església és propietària d’un 
bloc de pisos i el té llogat se li cobra l'impost i  que, per 
tant, estan dient el mateix; que no hi ha cap novetat al 
respecte; que la senyora Sànchez pot portar les sentències, 
però que diuen el que ja estan fent i que només s'eximeix 
l’església de l’impost sobre béns immobles per a aquells 
edificis destinats o vinculats al culte. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Masquef Creus 
que diu que només vol fer un petit apunt perquè s'ha deixat 
una cosa; que és veritat sobre la polèmica regularització del 
cadastre que en van fer menció a l'audiència pública; que 
Figueres té 32.000 entitats urbanes i que aquesta 
regularització va afectar unes 2.000 entitats urbanes; que 
els van acusar de fer-ho voluntàriament; que ha portat el 
Real Decret Legislatiu de 5 de març de 2004 que estableix que 
aquest procediment s’iniciarà d’ofici a l’hora de 
regularitzar l’Impost sobre béns immobles i que, per tant, és 
obligatori i és obligatori a les comarques gironines dels 
anys 2013 al 2016; que ha portat una llista pormenoritzada de 
tots i cadascun dels municipis de la província i la data en 
la qual s'ha dut a terme la regularització; que el senyor 
Toro com a predecessor seu va iniciar la baixada del tipus 
d’Impost sobre béns immobles; que sí que és veritat que el 
tipus a Figueres està en el 0,7945 i que el de  Lloret està a 
0,77, el de Banyoles a 0,85, el de Girona al 0,886 i el de 
Blanes a 1,017; que és veritat que el de Roses està al 
0,6562, però que l’Impost sobre béns immobles, a part d’estar 
calculat en base al tipus impositiu, està calculat en base al 
valor cadastral que està fixat segons l’any de ponència; que 
l’any de ponència de la ciutat de Figueres és l'any 1990 i 
que, per tant, per les 30.000 unitats restants que no han 
patit regularització continua essent un valor cadastral de 
l’any 1990; que a Roses o Olot és un any de ponència de 2005 
i que això vol dir que si comparessin proporcionalment el 
valor cadastral que s’aplica en aquestes ciutats seria molt 
més alt que el que s’aplica a Figueres. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que volen agrair també als tècnics de 
la casa, sobretot a la senyora Laia que fa molt bona tasca i 
que l'han pogut trucar en qualsevol moment quan han tingut un 
dubte i que dóna les gràcies a tots dos. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple ACORDA d’aprovar, per unanimitat, les esmenes presentades 
pel senyor Masquef Creus el dictamen abans transcrit. 
 A continuació, el Ple de l'Ajuntament adopta l'acord 
següent: 

"El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 6 d’octubre de 
2016 va aprovar provisionalment l’expedient d’establiment de 
la taxa  per utilització Teatre del Bon Pastor (Teatres i 
sales adjacents) i la seva regulació en l’annex 1.9 apartat 9 
de l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de les taxes per 
utilització  privativa o aprofitament especial del domini 
públic i prestació de serveis o de realització d’activitats 
administratives de competència local, a regir a partir del 
dia 01/01/2017, inclòs; i així mateix es va aprovar 
provisionalment l’expedient de modificació de les Ordenances 
fiscals per l’exercici 2017, reguladores dels impostos, les 
taxes i les contribucions especials, a regir a partir del dia 
01/01/2017, inclòs. Els acords i l’expedient complert s’han 
exposat al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
196 del dia 13 d’octubre, en el tauló d’anuncis de 
l’Ajuntament, s’ha publicat l’anunci en un dels diaris de 
major difusió de la província, i es va celebrar l’audiència 
pública el dia 18 d’octubre, durant aquest període 
d’informació pública s’han presentat les nou al�legacions 
següents:  1) Per la Sra. M. Àngels Olmedo Delestal, portaveu 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya de 
Figueres, en data 20/10/2016 i R.G.E. 21.363; 2) Pel Sr. 
Narcís Baguer Canaleta, en data 31/10/2016 i R.G.E. 22.023; 
3) Per la Sra. Agnès Lladó Saus,  en nom i representació del 
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament de Figueres, en data 09/11/2016 i R.G.E. 22.785; 
4) Pel Sr. Francisco Sánchez Villadangos, en data 17/11/2016 
i RGE 23.471, 5) Pel Sr. Joan Moreno Muñoz, en representació 
de l’associació “Contribuents en acció”, i els senyors i dels 
senyors Ramon Pibernat Font, Alfred Geli Cullell, Josep 
Berenguer Arché, Miquel Carreras Caussa, Josep Vives Mur, M. 
Dolores Casellas Malagelada; Joan Sala Rovira, M. Rosa 
Padrosa, Núria Ferran Mas i Josep Ramon Sala Reig, en data 
18/11/2016 i RGE 23.572; 6) Pel Sr. Alfons Romero Gumbau, el 
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Sr. Enric Sala Salip, Joan Antoni Bertran Soler, Ramon 
Pibernat Font, José M. Serra Roca; Juan Oliva Romero, Narcís 
Baguer Canaleta, Lídia Travé Cristina, Felix Jaume Viñas, 
Jordi Jaume Albert, Assumpció Jaume Albert, Antonio De la 
Torre Mendoza, M. Teresa Bruñol Simón, Andreu Montcanut 
Casademont, Ramon Lòpez Berenguer, Miquel Carreras  Caussa, 
Xavier Collell Soler, Xavier Portas Salló, Joan Collell 
Soler, Jordi Vázquez Barceló, Marcos Grau Quintana, Albert 
Ymbert Albert, i Ricart Balló Brotons, en data 24/11/2016 i 
RGE 23.994, 7)Pel Sr. Héctor Amelló Montiu, en nom i 
representació del grup municipal de Ciutadans-Figueres (C’s), 
en data 25/11/16 i R.G.E. 24.067; 8) Pel Sr. Antoni Casellas 
Batlle i la Sra M. Casellas Batlle, en data 25/11/2016 i RGE 
24098; 9) Per la Sra. Emma Quesada Clara, en nom i 
representació de la Candidatura d’Unitat Popular de Figueres, 
en data 25/11/2016 i RGE 24.146; Vist l’escrit d’al�legacions 
número 1, presentat per la Sra. M.Àngels Olmedo Delestal, com 
a portaveu del Grup Municipal del Partit Popular Català de 
Figueres en data 20/10/2016 i R.G.E. 21.363; en què demana en 
primer lloc la rebaixa del 10% en el tipus de gravamen de 
l’impost sobre bens immobles per compensar la puja 
d’exercicis anteriors, es desestima atès que el tipus 
impositiu de l’esmentat impost es va reduir l’any 2015 i s’ha 
congelat fins a l’actualitat, i en  l’exercici 2017 ja no es 
produirà l’increment del valor cadastral en la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, pel que el seu manteniment 
és necessari per poder obtenir els ingressos suficients pels 
sosteniment de la despesa pública. En segon lloc, demana la 
modificació del fraccionament de les 2 quotes actuals a 3 
quotes en el pagament de l’impost sobre bens immobles de la 
següent forma: l’1 d’abril en un 40%, l’1 de juliol en un 30% 
i l’1 de novembre en un 30%, es procedeix a la seva estimació 
en considerar-se que s’ajusta a les dates establertes a la 
moció aprovada pel Ple municipal en data 7 d’abril de 2016 i 
el percentatge de fracció indicat a la present al�legació 
s’estima adequat. En tercer lloc, demana que s’apliqui una 
bonificació  automàtica del 5% en el pagament de l’IBI de 
rebuts anticipats i del 3% pels rebuts domiciliats, es 
desestima atès que, respecte el pagament anticipats dels 
rebuts no es disposen de dades per poder saber l’impacte 
econòmic de la implementació de l’esmentada bonificació, i 
respecte els rebuts domiciliats, en motiu que la gran majoria 
ho són, doncs en l’IBI de 31790 rebuts, n’hi ha 21472, i en 
conseqüència la quantia deixada d’ingressar suposaria un 
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minva significativa d’ingressos alterant la suficiència pel 
sosteniment de la despesa pública.  En quart lloc, demana que 
s’apliqui una bonificació del 90% en el pagament de l’impost 
sobre construccions instal�lacions i obres i per les taxes 
urbanístiques,  per les obres de reparació d’immobles per 
aluminosi, s’estima parcialment, en el sentit que, d’acord 
amb l’article 103.2 a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, el Ple municipal haurà de 
declarar les obres d’especial interès i utilitat municipal en 
cada cas concret, i en conseqüència es modifica l’article 16 
de l’Ordenança fiscal número 6, per tal d’incloure-hi les 
obres que tinguin com a objecte exclusiu la reparació 
d’edificis amb patologies d’aluminosi.  Respecte a la taxa 
per a la llicència d’obres, atès que el seu l’import obeeix 
al cost real o previsible del servei o activitat,  d’acord 
amb l’article 24.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals (BOE 9/03 i BOE de 13/03) i l’article 
24.4 de la mateixa norma només permet l’establiment de 
reduccions a les taxes en motiu de la capacitat econòmica 
dels subjectes passius, no pot estimar-se. En cinquè lloc, 
demana la congelació de les taxes per les parades fixes del 
mercat, procedeix desestimar-la atès que la quota establerta 
obeeix al cost del servei en els termes de l’article 
l’article 24 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, en sisè lloc, proposa que es congelin 
les taxes de la quota de les entrades i l’abonament  de les 
piscines durant la temporada d’estiu, s’estima atès que es 
considera adequat per potenciar el seu ús en aquestes dates.  
En setè lloc, es proposa que els vehicles 100% elèctrics 
pugin aparcar sense pagar a les zones blava i verda,  es 
procedeix a la seva estimació segons la regulació ja 
establerta a l’apartat 14 de l’article 6.1 de l’Ordenança 
Fiscal número 8. Respecte l’al�legació  vuitena que demana 
una bonificació als locals que paguin per tenir terrassa 
sempre que es comprometin a tancar amb una diferència 
significativa respecte de l’horari màxim permès, es 
desestima, atès que d’acord amb l’article 24.4 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals  les 
reduccions a les taxes només poden obeir a criteris genèrics 
capacitat econòmica. En novè lloc, proposa la votació per 
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separat  de les presents al�legacions, es desestima atès que 
no pot valorar-se com a al�legació a les ordenances fiscals, 
sinó que es refereix al procediment, el qual s’ajusta al que 
disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i al Reglament Orgànic municipal. Vista 
l’al�legació número 2, formulada pel Sr. Narcís Baguer 
Canaleta, en data 31/10/2016 i R.G.E. 22.023; en què demana 
que es modifiqui la categoria fiscal del carrer tapis en  
l’impost sobre bens immobles, es desestima atès que el codi 
de categoria fiscal del carrer on està ubicat l’immoble no és 
un paràmetre per determinar la quota de l’esmentat impost, 
doncs la mateixa els determina amb l’aplicació d’un tipus 
general per tots els bens urbans del municipi sobre el valor 
cadastral individualitzat de l’immoble. Vist l’escrit 
d’al�legacions número 3, formulat per la Sra. Agnès Lladó 
Saus,  en nom i representació del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Figueres, en data 
9/11/2016 i R.G.E. 22785, en que demana en primer lloc, que 
s’estableixi el tipus de l’impost sobre béns immobles en un  
0,75%, es desestima atès que el tipus impositiu de l’esmentat 
impost es va reduir l’any 2015 i s’ha congelat fins a 
l’actualitat, i en  l’exercici 2017 ja no es produirà 
l’increment del valor cadastral en la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat, pel que el seu manteniment és necessari 
per poder obtenir els ingressos suficients pels sosteniment 
de la despesa pública. En segon lloc, que les dates de 
pagament del rebuts domiciliats del citat impost siguin el 2 
de maig en un 50%, el 20 de juliol  en un 25% i el 20% 
d’octubre en un 25%, es desestima atès que es considera 
adient establir els terminis indicats a l’escrit 
d’al�legacions número 1; en tercer lloc, demana l’establiment 
d’una bonificació del citat impost per la cessió de l’immoble 
a la borsa de lloguer de l’oficina Local d’habitatge, 
s’estima i s’afegeix un paràgraf a la redacció ja prevista a 
l’article 6.8 de l’Ordenança Fiscal número 3, i en quart 
lloc, demana una bonificació  del 15% en joves menors de 30 
anys es desestima atès que l’article  9 de Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, determina 
que no es podran reconèixer altres beneficis fiscals als 
tributs locals que els expressament previstos a les normes 
amb rang de Llei, de tal manera hi ha una manca d’habilitació 
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legal per tal que a través de les Ordenances Fiscals 
s’estableixi aquesta bonificació ja que no es troba regulada 
en la citada llei, i l’interessat, no fa esment de quina 
norma amb rang de Llei contempla dita bonificació que en 
permeti la seva aplicació. En cinquè lloc, proposa una 
bonificació del 50% dels habitatges amb el distingiu “Segell 
Verd”, s’estima parcialment en el sentit d’establir una 
bonificació del 20% o del 16% als habitatges amb Certificat 
energètic tipus A o tipus B, respectivament, durant els cinc 
anys següents a la rehabilitació, així com es modifica la 
bonificació prevista a l’article 6.6 establint-se en un 25%, 
enlloc del 50%. En sisè lloc, planteja la modificació de 
l’article 7 de l’ordenança fiscal número 5, reguladora de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica,  de tal forma 
que la bonificació per baixes emissions de CO2 sigui del 25% 
per emissions de fins a 120 gr/km de CO2 i,  o del 50% per 
emissions de 100 gr/Km de CO2 durant el 5 primers anys, es 
desestima atès que el que es pretén amb el redactat actual és 
incentivar els vehicles elèctrics amb una bonificació del 
75%. A continuació i respecte la ordenança número 6 
reguladora de l’lmpost sobre construccions, instal�lacions i 
obres, demana, en setè lloc, la  modificació de l’apartat VI 
de per establir, una bonificació del 50% per la realització 
d’obres i instal�lacions de noves obertures de petits locals 
comercials, s’estima  i s’incorpora un nou supòsit  de fet a 
l’article 21 amb una  bonificació del 50% referit a les obres 
de noves obertures de petits locals comercials de  menys de 
150 m2 sempre que els subjectes passius tinguin un import net 
de la xifra de negocis que no hagi superat, en l’exercici 
anterior, els 300.000 euros, així mateix es modifica l’actual 
redacció pel que fa a la resta d’obres de modernització i 
millora de petits locals comercials de menys de 150 m2, 
establint també un import net de la xifra de negocis que no 
hagi superat, en l’exercici anterior, els 300.000 euros. En 
vuitè lloc, també en relació al citat impost demana una 
bonificació del 95% per a reformes per la incorporació de 
sistemes per aprofitament d’aigües pluvials, s’estima 
parcialment en el sentit d’incorporar un punt segon a 
l’article 22 amb una bonificació del 50%.  En novè, desè i 
dotzè lloc,  també en relació a l’impost sobre construccions 
instal�lacions i obres, es proposa, respectivament, una 
bonificació del 50% per a joves menors de 35 anys amb rendes 
inferiors a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, 
una bonificació del 90% als majors de 65 anys amb rendes 
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inferiors a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional que 
sol�licitin llicències per a la rehabilitació d’habitatges 
d’ús habitual,  i una bonificació del 50% per les obres per 
tal d’habilitar espais per a contenidors de recollida 
selectiva d’escombraries i/o aparcaments de bicicletes, es 
desestimen atès que l’article  9 de Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, determina que no es 
podran reconèixer altres beneficis fiscals als tributs locals 
que els expressament previstos a les normes amb rang de Llei, 
de tal manera hi ha una manca d’habilitació legal per tal que 
a través de les Ordenances Fiscals s’estableixi aquesta 
bonificació ja que no es troba regulada en la citada llei. En 
onzè lloc, i també respecte l’esmentat impost, una 
bonificació del 10% i del 5% per les obres de nova 
construcció o rehabilitació que s’acullin al segell verd, 
nivell A i B,  s’estima en el sentit d’incorporar un punt 
tercer a l’article 22 per establir una bonificació del 10% i 
del 5% per les obres de nova construcció o rehabilitació, que 
tinguin els certificats energètics tipus A o B, 
respectivament. En tretzè lloc, i també respecte l’esmentat 
impost, una bonificació del 95% per la rehabilitació de 
façanes d’edificis de més de 20 anys d’antiguitat en 
qualsevol punt de la ciutat, es desestima atès que en les 
Ordenances de l’exercici anterior ja es va establir una 
bonificació per immobles de més de 35 anys d’antiguitat. A 
continuació, i respecte l’Ordenança Fiscal número 8, demana 
en catorzè i quinzè lloc, la modificació de les taxa 
d’estacionaments regulats (SARE) i de les taxes per al 
intervenció administrativa en expedients urbanístics es 
desestima atès que respecte la primera per l’any 2016 ja es 
va reduir i actualment s’ajusta a l’estudi de costos, i 
respecte la segona, l’import establert obeeix al cost real o 
previsible del servei o activitat  d’acord amb l’article 24.2 
de la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. Respecte la taxa per a la prestació de serveis 
d’intervenció administrativa de les activitats, demana, en 
setzè lloc, bonificacions per establiments ubicats en zones 
amb usos dominants residencials, per contractar aturats 
majors de 50 anys, per negocis artesanals, per entitats sens 
ànim de lucre o cooperatives i per empreses amb el certificat 
EMAS o per a persones amb situació d’atur de llarga durada, 
es desestima en el sentit que en la redacció actual recollida 
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en l’article 6.9 de la citada Ordenança número 8, on ja es 
contemplen reduccions per a nous emprenedors que obeeixen a 
criteris de capacitat econòmica, i d’acord amb l’article  
24.4 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals només permet l’establiment de reduccions a les taxes 
en motiu de la capacitat econòmica dels subjectes passius. A 
continuació proposa, com a número disset, respecte la taxa 
per assistència a les llars d’infants, la qual s'estima en el 
sentit de que les famílies que tinguin dos o més fills 
matriculats simultàniament a alguna de les llars d'infants 
municipals es beneficiaran d'una bonificació del 25% en el 
cost de la quota mensual del segon fill i d'un 50% a partir 
del tercer. Respecte la taxa per la prestació de serveis, 
utilització d’instal�lacions i realització d’activitats 
esportives, demana com a número divuit que s’estableixi una 
reducció per famílies nombroses, es desestima atès que es 
considera que l’esmentat supòsit quedaria englobat dins la 
tarifa reduïda atenent a la capacitat econòmica de la 
família. En dinovè lloc, demana la reducció de la taxa de 
clavegueram, es desestima atès havent-se detectat que 
l’import actual no cobreix el cost real del servei, s’ha 
demanat informe per millorar-ne el finançament, pel que en 
breu s’iniciarà un expedient per tal de modificar l’esmentada 
taxa, i per tal d’elaborar un nou estudi per determinar els 
costos reals del subministrament de l’aigua i del 
clavegueram, pel que no es considera adient cap modificació 
fins a la obtenció del mateix. En vintè lloc, demana la 
inclusió de persones desnonades o en situació d’atur en la 
reducció de la taxa d’escombraries prevista a l’article 6.3, 
s’estima parcialment en el sentit d’incorporar les persones 
en situació d’atur de llarga durada. Així mateix, demana una 
reducció per les empreses de nova implementació durant el 
primer any d’activitat i les que tinguin com a domicili 
tributari l’habitatge unifamiliar, s’estima parcialment en el 
sentit de establir una bonificació del 30% a les petites 
empreses de nova implementació durant el primer any de la 
seva activitat, sempre que el seu volum no sigui superior als 
300.000 euros. Demana també la reducció de l’esmentada taxa 
per les entitats sense ànim de lucre, s’estima segons la 
redacció ja establerta amb caràcter genèric a l’article 6.2 
de la citada ordenança número 8. En vint-i-unè lloc, respecte 
la taxa per subministrament d’aigua  demana la modificació de 
la tarifa social per tal que s’estableixi a 0,1563 €/m3 el 
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primer tram i 0,3125 €/m3 el segon tram, i per tal d’incloure 
a les famílies monoparentals i els habitatges on convisquin 
més de 4 persones dins la tarifa de família nombrosa, es 
desestima atès que en primer lloc la tarifa social actual és 
més favorable atès que recull una única tarifa social del 
0,1563 €/m3 sense quota fixa ni doble tram, i ja incorpora 
dins la tarifa de família nombrosa a les famílies 
monoparentals, no considerar-se adient incloure en 
l’esmentada tarifa el nombre de persones que convisquin en un 
habitatge, atès que ja quedarien englobades dins el concepte 
de família nombrosa. En aquest sentit, també cal fer esment 
que en atès havent-se detectat que l’import actual no cobreix 
el cost real del servei, s’ha demanat informe per millorar-ne 
el finançament, pel que en breu s’iniciarà un expedient per 
tal de modificar l’esmentada taxa, i per tal d’elaborar un 
nou estudi per determinar els costos reals del 
subministrament de l’aigua i del clavegueram, pel que no es 
considera adient cap modificació fins a la obtenció del 
mateix. Vist l’escrit d’al�legacions número 4, formulada pel 
Sr. Francisco Sánchez Villadangos, en data 17/11/2016 i RGE 
23471, en què manifesta la seva  disconformitat amb la forma 
de càlcul per determinar la quota de la taxa per entrada de 
vehicles, i demana la seva interpretació, doncs considera que 
fet que s’estableixi amb un mínim de 4 metres lineals o 
fracció reconeix la subdivisió en metre lineal o fracció, i 
que per tant la seva aplicació ha de ser per unitat de metre 
lineal, i en el mateix sentit respecte el pas de vorera i el 
nombre de vehicles mínims  per la tarifa mínima de 10 
vehicles; es desestima atès que d’acord amb la naturalesa de 
la citada taxa i atenent al que disposen els articles 24 i 
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, la quota s’ha fixat establint una tarifa amb 
aquests paràmetres mínims, considerant-se que l’amplada 
general per tal que un vehicle pugui accedir a una porta o 
portal és de 4 metres lineals i en el cas d’una fracció que 
no esdevingui un metre lineal complet, no computarà com a 
metre lineal d’excés, en aquest sentit també respecte el pas 
de vorera i el nombre de vehicles.  Vist l’escrit 
d’al�legacions número 5, formulades pel Sr. Joan Moreno 
Muñoz, en representació de l’associació contribuents en 
acció, i dels senyors Ramon Pibernat Font, Alfred Geli 
Cullell, Josep Berenguer Arché, Miquel Carreras Caussa, Josep 
Vives Mur, M. Dolores Casellas Malagelada; Joan Sala Rovira, 
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M. Rosa Padrosa, Núria Ferran Mas i Josep Ramon Sala Reig, en 
data 18/11/2016 i RGE 23572 en què demana en primer lloc la 
reducció del tipus impositiu de l’Impost sobre bens immobles 
al 0,60%, es desestima atès que el tipus impositiu de 
l’esmentat impost es va reduir l’any 2015 i s’ha congelat 
fins a l’actualitat, i en  l’exercici 2017 ja no es produirà 
l’increment del valor cadastral en la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat, pel que el seu manteniment és necessari 
per poder obtenir els ingressos suficients pels sosteniment 
de la despesa pública; en segon lloc proposa l’anul�lació del 
recàrrec sobre pisos desocupats establert a l’article 3 de 
l’Ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre 
bens immobles, es desestima atès que la voluntat del 
consistori és que hi hagi una rotació de pisos, i incentivar-
ne el seu ús; en tercer lloc demana ampliar el límit actual 
de 6000 euros a 30.000 per sobre del qual l’Ajuntament demana 
aval bancari per la concessió d’un fraccionament de pagament, 
es desestima atès que d’acord amb l’informe de la Tresoreria 
municipal, l’Ajuntament de Figueres ve obligat a demanar 
garantia en els termes previstos a la normativa vigent 
d’aplicació a l’administració local (disposició addicional 
segona del Reial Decret 1065/2007) la qual estableix com a 
quantia conjunta per demanar garantia la superació dels 6000 
euros. En quart lloc, demana l’ampliació dels terminis 
d’ajornament i fraccionament de pagament fins a un màxim de 5 
anys, es desestima atès que d’acord amb l’informe de la 
Tresoreria municipal, el termini d'ajornament fixat 
inicialment en sis mesos que poden ser prorrogables, sota 
determinades condicions, a dos períodes de sis mesos més, 
permet donar resposta eficaç a la necessitat d'ajornament 
sol�licitat pels administrats i fer-ne el seguiment acurat 
que requereix cada petició, des d'una vessant més 
personalitzada que, a la vegada, dóna una resposta equitativa 
per a l'atenció de tots els contribuents, aconseguint, a més, 
que aquestes actuacions coadjuvin a mantenir dins d'un 
equilibri ponderat el desenvolupament del pla de disposició 
de fons en cada exercici; en cinquè lloc, manifesta el 
desacord amb el calendari de cobrament fixat per l’exercici 
2016, es desestima atès que es considera adient establir-lo 
en els termes de l’escrit d’al�legacions número 1, segons 
motius abans esmentats. En sisè lloc, demana que les entitats 
bancàries emetin els justificants de pagament dels rebuts 
bancaris amb les dades suficients per definir el deute, 
s’estima parcialment, atès que el format ve determinat per la 
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normativa SEPA que només admet 140 caràcters, no obstant, es 
posarà de manifest a les esmentades entitats la qüestió 
exposada, així mateix, en el cas que l’interessat necessiti 
un duplicat amb totes les dades pertinents, el pot obtenir a 
la recaptació municipal o a la Oficina d’Atenció al Ciutadà; 
En setè lloc, demana la bonificació del 95% per vehicles amb 
més de 25 d’antiguitat, s’estima parcialment en el sentit que 
si el vehicle és catalogat ja quedaria recollit en l’article 
8 de l’Ordenança Fiscal número 5, atès que actualment es 
bonifiquen en un 95% els vehicles històrics catalogats, per 
reunir certs requisits d’antiguitat i singularitat en foment 
de la cultura, no obstant, respecte la resta de vehicles de 
més de 25 anys, la seva bonificació entraria en contradicció 
amb la bonificació recollida a l’article 7 que el que pretén 
és incentivar els vehicles amb baixes emissions. En vuitè  i 
novè lloc, demana, respectivament, que per fomentar les obres 
es rebaixi el tipus impositiu de l’impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres al 2,5%, i de la 
plusvàlua municipal en un 20%, es desestima atès que, en 
primer lloc ja estan establertes bonificacions pels casos en 
que es considera d’especial interès la realització d’una 
determinada tipologia d’obres, pel que establir el tipus de 
gravamen que proposa amb caràcter genèric afectaria a la 
sostenibilitat de la despesa pública i no estaria exercint un 
tipus d’incentiu cap a una tipologia d’obra concreta, així 
mateix, i respecte ambdós impostos, la modificació dels tipus 
sense un estudi previ i acurat de l’impacte econòmic que la 
reducció dels tipus comportaria als ingressos municipals, 
posaria en risc la sostenibilitat de la despesa pública. En 
desè i onzè lloc, demana la rebaixa de la taxa d’escombraries 
i clavegueram i l’aigua en un 20%, es desestima atès que, 
respecte la primera consta estudi de costos que determina  el 
cost previsible  del servei i respecte la taxa de clavegueram 
i aigua,  havent-se detectat que l’import actual no cobreix 
el cost real del servei, s’ha demanat informe per millorar-ne 
el finançament, pel que en breu s’iniciarà un expedient per 
tal de modificar l’esmentada taxa, i per tal d’elaborar un 
nou estudi per determinar els costos reals del 
subministrament de l’aigua i del clavegueram, pel que no es 
considera adient cap modificació fins a la obtenció del 
mateix. En dotze lloc, proposa la rebaixa de la taxa 
d’estacionaments regulats (SARE) en un 50%, es desestima atès 
que per l’any 2016 ja es va reduir i actualment s’ajusta a 
l’estudi de costos. Vist l’escrit d’al�legacions número 6, 
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formulat pel Sr. Alfons Romero Gumbau, el Sr. Enric Sala 
Salip, Joan Antoni Bertran Soler, Ramon Pibernat Font, José 
M. Serra Roca; Juan Oliva Romero, Narcís Baguer Canaleta, 
Lídia Travé Cristina, Felix Jaume Viñas, Jordi Jaume Albert, 
Assumpció Jaume Albert, Antonio De la Torre Mendoza, M. 
Teresa Bruñol Simón, Andreu Montcanut Casademont, Ramon Lòpez 
Berenguer, Miquel Carreras  Caussa, Xavier Collell Soler, 
Xavier Portas Salló, Joan Collell Soler, Jordi Vázquez 
Barceló, Marcos Grau Quintana, Albert Ymbert Albert, i Ricart 
Balló Brotons en data 24/11/2016 i RGE 23994, en què demana 
que es fixi el tipus impositiu de l’impost sobre béns 
immobles al voltant del 0,5%, es desestima atès que el tipus 
impositiu de l’esmentat impost es va reduir l’any 2015 i s’ha 
congelat fins a l’actualitat, i en  l’exercici 2017 ja no es 
produirà l’increment del valor cadastral en la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, pel que el seu manteniment 
és necessari per poder obtenir els ingressos suficients pels 
sosteniment de la despesa pública. Vist l’escrit 
d’al�legacions número 7, formulat pel Sr. Héctor Amelló 
Montiu, en nom i representació del grup municipal de 
Ciutadans-Figueres (C’s), en data 25/11/16 i R.G.E. 24067; en 
què demana en primer lloc, que s’introdueixi una bonificació 
del 2% respecte les quotes dels subjectes passius que 
domiciliïn  els seu deutes de venciment periòdic en una 
entitat financera, anticipin pagaments o realitzin accions 
que impliquin col�laboració en la recaptació d’impostos, es 
desestima atès que, respecte el pagament anticipats dels 
rebuts no es disposen de dades per poder saber l’impacte 
econòmic de la implementació de l’esmentada bonificació, 
respecte els domiciliats, i atès al gran número, la quantia 
deixada d’ingressar suposaria un minva significativa 
d’ingressos alterant la suficiència pel sosteniment de la 
despesa pública. En segon lloc, proposa la clarificació de 
l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 3, reguladora de 
l’impost sobre béns immobles, transcrivint literalment 
l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, que recull les exempcions establertes 
per Llei, s’estima atès que, tot i que en l’actualitat per 
imperatiu legal ja s’aplica el redactat íntegre de la Llei, 
es considera adient la seva incorporació a la Ordenança per 
aconseguir un redactat més aclaridor. En tercer lloc, es 
proposa la inclusió d’una nova exempció a l’esmentada 
ordenança que determini que els béns urbans amb una quota 
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líquida de menys de 6 euros o de 9 en cas de rústics; 
s’estima i s’incorpora la redacció proposada. En quart lloc, 
demana una nova bonificació en l’esmentada ordenança pels 
habitatges de protecció oficial, s’estima parcialment atès 
que es tracta d’una bonificació obligatòria, i actualment ja 
està regulada en els termes de la Llei, en un termini de 5 
anys; En cinquè lloc, demana la inclusió d’una bonificació 
del 95% en el cas dels bens de naturalesa rústica de les 
cooperativa agràries i d’explotació, es procedeix a estimar-
la, tot i que en tractar-se d’una bonificació d’aplicació 
obligatòria d’acord amb l’article 73 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es 
considera adient la seva incorporació a la Ordenança per una 
redacció més aclaridora. En sisè lloc, demana una bonificació 
de fins el 95% pels immobles que cedeixin un immobles d’ús 
residencial a la borsa de pisos de lloguer social de l’oficia 
Local d’Habitatge de l’Alt Empordà, s’estima segons 
l’establert  a la resolució del punt tercer de l’escrit 
d’al�legacions número 3 abans esmentat. En setè lloc, demana 
que s’estudiï la possibilitat d’establir tipus diferenciats 
de l’impost sobre bens immobles pels bens immobles de 
naturalesa urbans, exclosos, els d’ús residencial,  amb 
l’objectiu d’obtenir una major recaptació de l’impost 
procedent d’immobles d’ús no residencial per dur a terme, 
simultàniament, una rebaixa de l’IBI dels immobles d’ús 
residencial, es considera adient estudiar la proposta en 
futurs exercicis, doncs a data del present caldria saber 
l’impacte econòmic de implementació de l’esmentada mesura; en 
vuitè lloc, demana que es modifiqui la bonificació establerta 
a l’article 5.1 de l’Ordenança reguladora de l’impost sobre 
activitats econòmiques,  de forma que la bonificació duri 5 
anys des de la conclusió del segon període impositiu 
d’exercici de l’activitat, sempre que la quota superi els 
4000 euros, es desestima atès que actualment ja es troba 
regulada una bonificació, consecutiva als dos anys 
d’exempció, del 30% el primer any, el 20% el segon any, 10% 
el tercer any; en novè lloc, proposa la inclusió d’una nova 
bonificació a l’article 5.1 de l’Ordenança reguladora de 
l’impost sobre activitats econòmiques, consistent a una 
reducció de fins el 80% per les activitats de la Divisió 6ena 
quan estiguin afectades per obres a les vies públiques del 
municipi, s’estima la redacció proposada atès que l’esmentada 
bonificació ja està recollida a l’article 5 de l’Ordenança 
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Fiscal número 4, no obstant, la redacció proposada dota dels 
paràmetres necessaris per determinar amb exactitud el grau 
d’afectació; en desè lloc, demana la modificació de l’article 
4 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de 
tal forma que el percentatge per determinar la base imposable 
atenent al període de generació de increment sigui de 1,8 
pels increment de valors general en un període comprès entres 
1 i 5 anys i de fins a 10 anys sigui del 1,8%; es desestima 
atès que la modificació proposada requeriria un estudi previ 
i acurat de l’impacte econòmic que suposaria la als ingressos 
municipals; en onzè lloc, demana que s’estableixi una nova 
redacció de l’article 19 de l’Ordenança Fiscal número 6 
reguladora de l’impost sobre construccions, instal�lacions i 
obres, per l’establiment d’una bonificació del 90% per la 
primera instal�lació d’un ascensor en immobles de més de 20 
anys, per la realització de reformes per l’adaptació 
d’habitatges i per la realització d’obres de reforma o nova 
construcció  que tinguin com a objecte la creació d’un 
habitatge adaptat per a discapacitats, en tots els casos 
referit a la part del pressupost que tingui per objecte 
aquest finalitat;  s’estima la redacció proposada atès que en 
l’actualitat ja es troba regulada a l’article 19 de 
l’Ordenança Fiscal número 6, no obstant, descriu de forma més 
precisa els supòsits i formes d’aplicació de la mateixa; en 
dotzè lloc, establir una bonificació també en l’impost de 
construccions per les obres d’edificis destinats a centres 
públics dedicats exclusivament a la docència, s’estima en la 
redacció ja prevista a l’article 16 de l’Ordenança Fiscal 
número 6, en tretzè lloc demana que s’estudiï la gratuïtat en 
funció del nivell de renda de la taxa per les llars 
d’infants, s’estima atès es considera adient procedir a 
l’estudi de la tarifació social, i en aquest sentit per acord 
del Ple municipal, en sessió del dia 4 d’agost de 2016, es 
creà la comissió de tarifació social l’objectiu de la qual és 
impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus dels 
serveis segons els nivells de renda dels usuaris/es i 
d’altres circumstàncies personals o familiars establint 
franges d’usuaris/es i un determinat import per cada franja 
que cobreix un percentatge variable el preu de cost de 
provisió del servei, en catorzè lloc, proposa que  suprimeixi 
la taxa per l’assistència a les llars d’infant municipals, 
així com per les quotes per ampliació de jornada mensual i 
esporàdica, es desestima l’eliminació de la taxa atès que el 
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que es pretén és assolir un conjunt de tarifes en funció de 
la capacitat econòmica dels usuaris, i l’eliminació de la 
taxa posaria en perill la viabilitat de prestar l’esmentat 
servei; en quinzè lloc, proposa substituir les referències al 
salari mínim interprofessional, que s’utilitza a la pràctica 
per l’àmbit estrictament laboral,  per l’IPREM, que és un 
indicador de referència del nivell de renda per accedir a 
determinades prestacions o beneficis, es desestima atès que 
establir l’esmentat índex comportaria que les persones 
perceptores d’una pensió mínima de jubilació quedarien 
excloses dels beneficis fiscals per tractar-se d’un índex 
inferior al del salari mínim. En setzè lloc, es proposa la 
modificació de la taxa per estacionaments regulats de 
vehicles (SARE), es desestima atès que per l’any 2016 ja es 
va reduir i actualment  l’import establert s’ajusta a 
l’estudi de costos. Vist l’escrit d’al�legacions número 8, 
formulat pel Sr. Antoni Casellas Batlle i la Sra M.Àngels 
Casellas Batlle, en data 25/11/2016 i RGE 24098; en què 
demana que es fixi el tipus impositiu de l’impost sobre béns 
immobles al voltant del 0,5%, es desestima atès que el tipus 
impositiu de l’esmentat impost es va reduir l’any 2015 i s’ha 
congelat fins a l’actualitat, i en  l’exercici 2017 ja no es 
produirà l’increment del valor cadastral en la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, pel que el seu manteniment 
és necessari per poder obtenir els ingressos suficients pels 
sosteniment de la despesa pública. Vist l’escrit 
d’al�legacions número 9, formulat per  la Sra. Emma Quesada 
Clara, en nom i representació de la Candidatura d’Unitat 
Popular de Figueres, en data a 25/11/2016 i RGE 24146; que 
demana en primer i segon lloc, una subvenció en l’impost 
sobre bens immobles per les persones amb escassa capacitat 
econòmica i per els immobles adscrits a la borsa d’habitatge 
per el lloguer social i la Borsa Jove d’Habitatge, es 
desestima atès que no és procedent regular una subvenció a 
través de les Ordenances Fiscals, sinó que la regulació del 
es subvencions s’han de fer al marc de la Llei General de 
Subvencions i normativa de desenvolupament, no obstant això, 
es fa avinent que en l’actualitat ja s’està concedint una 
bonificació del 95% en els casos de posada a disposició dels 
immobles a la borsa de lloguer social, prèvia declaració del 
Ple municipal. En tercer lloc, lloc proposa reduir les 
tarifes de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica en 
autobusos i tractors, es desestima atès que proposa una quota 
pels tractors idèntica a l’actualment vigent, doncs 
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l’esmentada al�legació ja va ser estimada parcialment en 
l’anterior exercici, incorporant-se la reducció proposada 
respecte els tractors i denegant-se respecte els autobusos, 
amb la finalitat de fomentar l’agricultura; Respecte 
l’al�legació quarta, es proposa suprimir la bonificació de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica en motiu de ser 
històrics, es desestima atès que només s’aplica a vehicles 
catalogats d'acord amb el que estableix el Reial Decret 
1247/1995, de 14 de juliol, per reunir certs requisits 
d’antiguitat i singularitat en foment de la cultura. Respecte 
l’al�legació cinquena, en que demana l’aplicació d’una 
subvenció de l’impost de vehicles de tracció mecànica en 
motiu de l’escassa capacitat econòmica es desestima atès que 
no és procedent regular una subvenció a través de les 
Ordenances Fiscals, sinó que la regulació del es subvencions 
s’han de fer al marc de la Llei General de Subvencions i 
normativa de desenvolupament. Respecte l’al�legació sisena, 
es proposa suprimir la bonificació de sobre l’impost de 
construccions, instal�lacions i obres consistent en la 
bonificació del 50% per habitatges de protecció oficial, es 
desestima atès que es considera adient el seu manteniment pel 
foment en la construcció d’habitatges assequibles per a les 
persones que volen tenir accés l’habitatge en forma 
habitatges de protecció oficial. Respecte l’al�legació 
setena, vuitena i novena,  en què proposa la subvenció de 
l’impost sobre  construccions, instal�lacions i obres en 
motiu de obres de rehabilitació i millora als immobles de més 
de 20 anys d’antiguitat i que en faci 5 que són deshabitats, 
si 3 anys després poden demostrar que l’han estat llogant; 
així com  la subvenció per aquells immobles que un cop 
acabades les obres s’adscriguin a la Borsa d’Habitatge per al 
Lloguer Social i la Borsa Jove d’Habitatge; i finalment la 
subvenció en motiu de la situació d’escassa capacitat 
econòmica,  es desestimen atès que no és procedent regular 
una subvenció a través de les Ordenances Fiscals, sinó que la 
regulació del es subvencions s’han de fer al marc de la Llei 
General de Subvencions i normativa de desenvolupament. 
Respecte l’al�legació desena, en què demana la incorporació 
d’una bonificació a l’Ordenança fiscal número 7, reguladora 
de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, però a continuació es refereix a la taxa 
per expedients per la utilització anòmala d’un habitatge 
consistent en la seva desocupació permanent i injustificada, 
es desestima atès que el redactat actual en relació a 
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l’esmentada taxa ja estableix una exempció per subjectes 
passius que acreditin tenir un patrimoni immobiliari per 
valor inferior a 1 milió d’euros. Respecte l’al�legació 
onzena en què proposa la regulació de subvencions per les 
quotes de l’Escola Bressol en l’Ordenança fiscal número 8, 
reguladora de les taxes per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic i prestació de 
serveis o de realització d’activitats administratives de 
competència locals es desestima atès que no és procedent 
regular una subvenció a través de les Ordenances Fiscals, 
sinó que la regulació del es subvencions s’han de fer al marc 
de la Llei General de Subvencions i normativa de 
desenvolupament, així mateix ja consten a les Ordenances 
Fiscals beneficis fiscals en motiu de la capacitat econòmica 
del subjecte passiu, com són les famílies que tinguin 2 o més 
fills matriculats, les persones amb escassa capacitat 
econòmica i les persones amb alt risc d’exclusió social, que 
gaudiran d’una reducció del 100% de la taxa per assistència a 
les llars d’infants, al servei de menjador i espais 
familiars, així mateix, per acord del Ple municipal, en 
sessió del dia 4 d’agost de 2016, es creà la comissió de 
tarifació social l’objectiu de la qual és impulsar un sistema 
de tarifació social sobre els preus dels serveis segons els 
nivells de renda dels usuaris/es i d’altres circumstàncies 
personals o familiars establint franges d’usuaris/es i un 
determinat import per cada franja que cobreix un percentatge 
variable el preu de cost de provisió del servei. Respecte 
l’al�legació dotzena i tretzena en què demana que es 
modifiqui el punt 3 i 4, respectivament, de l’apartat 7 de 
l’article 8 de l’Ordenança  fiscal número 8, reguladora de 
les taxes per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic i prestació de serveis o de realització 
d’activitats administratives de competència locals per tal 
que la reducció en el preu estigui relacionada amb la 
capacitat adquisitiva de la persona i no en l’edat o el fet 
d’estar jubilat, es desestimen atès que en la redacció actual 
ja es té en compte la capacitat adquisitiva de l’usuari però 
a més es fomenta la realització d’activitats esportives a les 
persones jubilades, així mateix per acord del Ple municipal, 
en sessió del dia 4 d’agost de 2016, es creà la comissió de 
tarifació social l’objectiu de la qual és impulsar un sistema 
de tarifació social sobre els preus dels serveis segons els 
nivells de renda dels usuaris/es i d’altres circumstàncies 
personals o familiars establint franges d’usuaris/es i un 
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determinat import per cada franja que cobreix un percentatge 
variable el preu de cost de provisió del servei, pel que no 
pot entrar a valorar-se la proposta fins a l’elaboració d’un 
estudi acurat per part de l’esmentada comissió. Respecte 
l’al�legació catorze, quinze i setze, en què demana afegir un 
punt a l’Annex 1.4, 1.5 i 1.7, respectivament, de l’Ordenança 
fiscal número 8, reguladora de les taxes per utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic i 
prestació de serveis o de realització d’activitats 
administratives de competència locals, per incorporar una 
subvenció  a la taxa per ocupació d’espais públics a les 
entitats sense ànim de lucre, es desestimen atès que no és 
procedent regular una subvenció a través de les Ordenances 
Fiscals, sinó que la regulació del es subvencions s’han de 
fer al marc de la Llei General de Subvencions i normativa de 
desenvolupament, no obstant això en l’apartat segon de 
l’article 6.1 de l’esmentada ordenança ja està contemplada 
una exempció per aquest concepte en el cas d’entitats sense 
ànim de lucre que ho sol�licitin per desenvolupar activitats 
de caràcter social, cultural, solidari o religiós, sens 
perjudici de la repercussió de les despeses que s’ocasionin 
en concepte de manteniment, conservació, neteja, seguretat i 
similars. Respecte l’al�legació dissetena, en què demana 
modificar l’annex 2.4 de l’Ordenança fiscal número 8, 
reguladora de les taxes per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic i prestació de 
serveis o de realització d’activitats administratives de 
competència locals, per incrementar l’import de la taxa pel 
servei de vigilància especial en 100 euros hora o fracció  i 
establir una subvenció  a les entitats sense ànim de lucre, 
es desestima atès que l’esmentada al�legació ja va ser 
formulada per la interessada en l’exercici anterior, la qual 
vas ser estimada, i es va establir la taxa que la interessada 
proposa novament, i, respecte la subvenció a les entitats 
sense ànim de lucre,  no és procedent regular una subvenció a 
través de les Ordenances Fiscals, sinó que la regulació del 
es subvencions s’han de fer al marc de la Llei General de 
Subvencions i normativa de desenvolupament. Respecte 
l’al�legació divuitena, en què proposa substituir en tot 
l’Annex 2.10 de l’Ordenança fiscal número 8, reguladora de 
les taxes per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic i prestació de serveis o de realització 
d’activitats administratives de competència locals, el 
concepte d’”Entrada Jubilat” per “entrada reduïda” per fer 
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descomptes a la piscina a les persones amb pocs recursos 
econòmics, es desestima atès que en l’annex 2.10 ja hi 
consten ambdós conceptes, segons motivació manifestada en la 
precedent resolució de l’al�legació dotzena i tretzena. 
Respecte l’al�legació dinovena, en què demana modificar 
l’annex 2.15 de l’Ordenança fiscal número 8, reguladora de 
les taxes per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic i prestació de serveis o de realització 
d’activitats administratives de competència locals, per 
incrementar l’import de la taxa per la utilització de 
columnes, cartelleres i altres instal�lacions,   i establir 
una subvenció  a les entitats sense ànim de lucre, es 
desestima en primer lloc, perquè la taxa obeeix al cost real 
o previsible del servei o activitat  d’acord amb l’article 
24.2 de la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals (BOE 9/03 i BOE de 13/03), i en segon lloc, 
perquè no és procedent regular una subvenció a través de les 
Ordenances Fiscals, sinó que la regulació del es subvencions 
s’han de fer al marc de la Llei General de Subvencions i 
normativa de desenvolupament. Respecte l’al�legació vintena, 
en què demana la creació d’un carnet de renda per tenir en 
compte el  nivell de renda dels ciutadans en les taxes, preus 
públics i impostos, es desestima atès que  per acord del Ple 
municipal, en sessió del dia 4 d’agost de 2016, es creà la 
comissió de tarifació social l’objectiu de la qual és 
impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus dels 
serveis segons els nivells de renda dels usuaris/es i 
d’altres circumstàncies personals o familiars establint 
franges d’usuaris/es i un determinat import per cada franja 
que cobreix un percentatge variable el preu de cost de 
provisió del servei. Respecte l’al�legació número vint-i-u, 
en què proposa que la tributació de l’impost sobre béns 
immobles dels béns de titularitat de l’església segons 
criteris i normativa general, es desestima atès que la 
tributació de l’impost per part de l’esmentat subjecte passiu 
ve regulada per normativa específica, a saber, l’Acord entre 
l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Assumpte Econòmics, 3 
de gener de 1979, i per la disposició addicional novena de la 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sens finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al 
mecenatge, en què ja estableix els supòsits i requisits en 
què ha de tributar; Per tot l’exposat, la Comissió 
Informativa General proposa que el Ple de l’Ajuntament, 
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adopti els acords següents: 1r.-Estimar parcialment l’escrit 
d’al�legacions formulat per  la Sra. M. Àngels Olmedo 
Delestal, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya de Figueres, en data 20/10/2016 i R.G.E. 21.363; 
per la Sra. Agnès Lladó Saus,  en nom i representació del 
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament de Figueres, en data 09/11/2016 i R.G.E. 22.785; 
pel Sr. Joan Moreno Muñoz, en representació de l’associació 
“Contribuents en acció”, i els senyors i dels senyors Ramon 
Pibernat Font, Alfred Geli Cullell, Josep Berenguer Arché, 
Miquel Carreras Caussa, Josep Vives Mur, M. Dolores Casellas 
Malagelada; Joan Sala Rovira, M. Rosa Padrosa, Núria Ferran 
Mas i Josep Ramon Sala Reig, en data 18/11/2016 i RGE 23.572; 
i pel Sr. Héctor Amelló Montiu, en nom i representació del 
grup municipal de Ciutadans-Figueres (C’s), en data 25/11/16 
i R.G.E. 24.067; tots ells en els termes abans exposats.  
2n.-Desestimar íntegrament l’escrit d’al�legacions formulat 
pel Sr. Narcís Baguer Canaleta, en data 31/10/2016 i R.G.E. 
22.023; pel Sr. Francisco Sánchez Villadangos, en data 
17/11/2016 i RGE 23.471, pel Sr. Alfons Romero Gumbau, el Sr. 
Enric Sala Salip, Joan Antoni Bertran Soler, Ramon Pibernat 
Font, José M. Serra Roca; Juan Oliva Romero, Narcís Baguer 
Canaleta, Lídia Travé Cristina, Felix Jaume Viñas, Jordi 
Jaume Albert, Assumpció Jaume Albert, Antonio De la Torre 
Mendoza, M. Teresa Bruñol Simón, Andreu Montcanut Casademont, 
Ramon Lòpez Berenguer, Miquel Carreras  Caussa, Xavier 
Collell Soler, Xavier Portas Salló, Joan Collell Soler, Jordi 
Vázquez Barceló, Marcos Grau Quintana, Albert Ymbert Albert, 
i Ricart Balló Brotons, en data 24/11/2016 i RGE 23.994, i 
pel Sr. Antoni Casellas Batlle i la Sra M. Casellas Batlle, 
en data 25/11/2016 i RGE 24098; i per la Sra. Emma Quesada 
Clara, en nom i representació de la Candidatura d’Unitat 
Popular de Figueres, en data 25/11/2016 i RGE 24.146; tots 
ells segons els motius amunt exposats.  3r.-Establir 
definitivament la taxa per utilització Teatre del Bon Pastor 
(Teatres i sales adjacents) i aprovar definitivament la seva 
regulació l’annex 1.9 apartat 9 de l’Ordenança Fiscal número 
8, reguladora de les taxes per utilització  privativa o 
aprofitament especial del domini públic i prestació de 
serveis o de realització d’activitats administratives de 
competència local, segons consta al text adjunt al present 
dictamen, a regir a partir del dia 01/01/2017, inclòs.  4rt.-
Aprovar definitivament l’expedient de modificació de les 
Ordenances fiscals per l’exercici 2017, reguladores dels 

DBOSCH
Quadre de text

DBOSCH
Quadre de text

DBOSCH
Quadre de text

DBOSCH
Quadre de text

DBOSCH
Quadre de text

DBOSCH
Quadre de text

DBOSCH
Quadre de text

DBOSCH
Quadre de text



 

 101 

impostos, les taxes i les contribucions especials, segons 
consta al text adjunt al present dictamen, a regir a partir 
del dia 01/01/2017, inclòs. 5è.-Publicar els anteriors acords 
definitius, així com el text íntegre de les ordenances 
aprovades definitivament. 6è.-Autoritzar l'Alcaldessa-
Presidenta perquè faci tants actes i gestions com calguin per 
a l'execució dels acords anteriors." en votar-hi a favor els 
onze membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, Casellas 
Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol 
Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea Montero, 
Galimany Granés i Vergés Moreno; en contra, els tres membres 
de l'Ajuntament següents: Sànchez Dipp, Armengol Subirós i 
García Quesada; i abstenció, els set membres de l'Ajuntament 
següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas,  Olmedo 
Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu i Pérez Márquez. 
 
----8. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
s'han produït les intervencions següents: 
 
----Serveis municipals: Prec que formula el senyor Amelló 
Montiu perquè no es cobrin els rebuts de les escombraries 
durant els dia de vaga. Fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que un día como hoy una pregunta tenía que ser 
sobre la huelga; que no quedaba más remedio; que lo primero 
sería pedirles que durante este tiempo no se cobre la tasa de 
basura porque si los vecinos de Figueres y los comercios no 
están recibiendo ese servicio sería justo que recibieran una 
compensación por el tiempo que no han recibido este servicio, 
ya que encima están sufriendo la insalubridad de la ciudad; 
que también deberían pedir una compensación económica a la 
empresa por un servicio que no está prestando y por las 
molestias causadas tanto a visitantes, vecinos y a la propia 
imagen de la ciudad; que también han visto en la prensa que 
se hablaba del salario de los trabajadores; que su pregunta 
es que quién sube este salario porque cree que este salario 
se subió durante la época de Santi Vila; que desde Ciudadanos 
siempre han sido leales a esta institución, al Ayuntamiento; 
que dice institución porque no quieren incluir al gobierno; 
que son leales a la institución y que no quieren incluir al 
gobierno porque creen que no ha actuado con toda la 
transparencia y claridad necesaria hacia los grupos de la 
oposición, ya que, por ejemplo, a día de hoy todavía no han 
convocado, ni siquiera a los portavoces, para explicarles los 
servicios mínimos; que cree que hubiera sido bueno que se les 
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hubieran explicado cuáles son esos servicios mínimos y cuáles 
eran los últimos acontecimientos; que tampoco se ha convocado 
un gabinete de crisis para gestionar el problema y buscar 
soluciones a la huelga; que ellos han sido leales, pero 
consideran que si se quiere ayudar a esta institución esto se 
tendría que haber hecho; que consideran que en ningún momento 
han buscado complicidades con la oposición; que han querido 
hacer esto solos y que no lo han conseguido; que desde su 
punto de vista esto también exige depurar responsabilidades 
porque no se ha llegado a una solución; que habrá que buscar 
porqué no se ha llegado y quiénes son los responsables de no 
haber llegado; que lo que no consideran de recibo es que 
parece que se enciende un ventilador y a esparcir los 
residuos por todas partes; que eso no lo comparten; que le 
gustaría recordar porque nadie lo ha nombrado, que su grupo, 
en las dos reuniones conjuntas que hubo entre sindicatos, 
oposición y gobierno, intentaron mediar y ofrecer soluciones 
para que no se llegase a la huelga; que creían que su primera 
aportación, sobre todo en la primera reunión que se realizó, 
fue exitosa y que cree que el gobierno lo agradeció con más 
opacidad; que les incorporaron en dos reuniones, pero después 
las reuniones para explicarles cómo funcionaba todo y cómo 
estaba sucediendo todo, no fueron suficientemente claras; que 
a pesar de que puedan coincidir en algunas reivindicaciones 
que no pueden ser asumidas por este Ayuntamiento, pero que 
también consideran que no se han mandado a los negociadores 
adecuados; que no va a entrar en la capacidad de estas 
personas; que no es por eso, sino que es porque estas 
personas desde el primer momento, desde su punto de vista, no 
eran las adecuadas porque levantaban hostilidad en la otra 
parte; que es muy difícil que se pueda alcanzar un acuerdo e 
ir a negociar con la otra parte cuando los negociadores que 
hay levantan hostilidad; que la otra parte siempre buscará 
entonces las suspicacias u otro tipo de cosas; que no va a 
entrar a valorar la capacidad de esas personas porque no va 
por ahí, sino que, simplemente, el perfil no fuese el 
adecuado para mandarlo a esa negociación; que Ciutadans 
consideran que para conseguir una negociación exitosa hay que 
mandar al negociador adecuado; que además lo que no van a 
permitir es que no se respeten los derechos de los 
trabajadores; que, por supuesto, que se deben respetar los 
derechos de los trabajadores y se debe garantizar su 
continuidad y el proceso se debe adecuar a la legalidad, pero 
al margen de todo esto lo que quieren es defender la 
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integridad de esta institución; que no van a compartir en 
ningún momento que se adquieran una serie de compromisos que 
puedan suponer perjuicios para otros trabajadores de esta 
institución, así como tampoco soluciones, “santivilistas” que 
por no afrontar el problema pongan en riesgo la viabilidad 
económica de la nueva contrata o de este Ayuntamiento; que 
desde su punto de vista lo que hoy les exigen es que las dos 
partes se vuelvan a sentar, actúen con responsabilidad y 
reanuden inmediatamente las conversaciones; que establezcan 
nuevamente la mediación para llegar a un acuerdo; que desde 
su punto de vista Figueres no merece que en estas fechas tan 
señaladas se encuentren en esta situación y estar en las 
condiciones que hoy día se encuentra; que tienen su apoyo en 
ciertos aspectos, pero que también hay muchas cosas que ha 
hecho el gobierno que consideran que no ha buscado el apoyo 
de esta oposición y que ha actuado con opacidad y poca 
transparencia hacia ellos;  que pedir el apoyo cuando se es 
poco transparente está muy bien, pero que es difícil que se 
lo puedan ofrecer porque si no ven las cosas con toda 
claridad es muy difícil ponerse a su lado; que también 
consideran que en ciertas demandas los trabajadores tienen 
toda la razón y que, por lo tanto, su primera demanda es que 
no se cobren los recibos de basuras, que la segunda es pedir 
una responsabilidad a la empresa por esta huelga; que la 
tercera es que digan quién fue la persona que subió ese 12% 
de media el salario y que la cuarta es que se vuelvan a 
sentar todas las partes a negociar y solventar este problema 
y que deben sentarse a negociar con transparencia y buscando 
las complicidades para que se puedan apoyar unos en otros y 
conseguir buscar una salida exitosa de este problema. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que no sap 
exactament si és una pregunta, però que, en tot cas, és una 
petició; que no sap com explicar-ho per no fer enfadar ningú; 
que el senyor Amelló ha dit que són lleials a la institució i 
que és evident que des del moment en què s’incorporen com a 
regidors han de ser lleials a la institució, però que no 
considera que hagin estat lleials a la veritat en aquest cas; 
que el govern des del primer moment que els han anat 
informat, reunint i enviant les propostes que s’han portat a 
la mediació; que els han enviat les actes resultants de la 
mediació, els han informat dels serveis mínims enviant via 
WhatsApp, via correu, i amb totes les possibilitats que avui 
hi ha a disposició que són moltes més que les clàssiques i 
que realment la fan dubtar si val la pena o no estar 
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accessible tot el dia a través de tots els mitjans possibles 
perquè veu que com més fàcil es fa més disgustos s’emporta en 
relació a la comunicació; que vénen ganes de dir que ja es 
reuniran; que ho demanin i que quan pugui ho dirà perquè com 
més accessible s'és pitjor, en aquest sentit; que saben que 
poden contactar amb ells a través de qualsevol WhatsApp, 
telèfon o correus en qualsevol moment; que de reunions 
formals n’han mantingut moltes; que se’ls ha fet arribar 
documentació via paper,  WhatsApp, PDF o el que sigui; que 
sobre les propostes no es podien acceptar; que són propostes 
que han vist per escrit i no només de paraula; que  el grup 
de Ciutadans ha vingut manifestant fins al dia d’avui que tot 
el que plantejaven els sindicats, com dobles escales 
salarials i molts d'altres aspectes, no es podia acceptar; 
que fa un parell de dies que l’han deixat de sorprendre 
coses, però que li sorprèn que avui plantegin aquesta manca 
de transparència i d’informació i que no els hagin manifestat 
que no estaven d’acord amb les propostes que feia el 
sindicat; que respecte el negociador i l’esperit conciliador, 
entén que els mediadors que s’hi ha enviat que són varis i 
bastants, tant per part de les dues empreses privades que són 
socis d’Ecoserveis perquè no cal oblidar que no és una 
empresa només municipal, hi ha hagut mediadors de totes les 
parts que formen l’accionariat d’Ecoserveis i per part de 
l’Ajuntament hi ha hagut 3 o 4 persones moltes hores a la 
Delegació de Treball de la Generalitat; que l’altra part 
demani o digui que no s’ha enviat el negociador adequat o que 
genera hostilitat entén que el que volen és un negociador que 
accepti les seves propostes, ja que això és el que faria 
arribar a un acord ràpid; que a les seves propostes hi ha un 
camí molt fàcil que és el que es va fer el 2007 acceptar-ho 
tot als costos que sigui, tothom content, patada endavant i 
ja s'ho trobaran, però que això no és el que ella vol fer; 
que seria molt  fàcil fer-ho i que no estaria aquí veient el 
que està passant al carrer; que no poden demanar per un cantó 
responsabilitat i per l’altre que siguin conciliadors; que 
pregunta que si l'Ajuntament pot demanar un representat de la 
representació sindical que trobin més conciliador, que no 
vingui segons qui i que vingui algú molt més conciliador; que 
pregunta que si la representació sindical ho acceptaria; que 
han tingut l’educació de no demanar-ho mai això; que accepten 
qui proposi l’altra part i que, per tant, entenen que han 
d’acceptar els mediadors que per part de l'empresa es 
considerin adients; que creu que ja ha contestat; que en tot 
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moment i demà mateix es reuniran; que no han parat de 
demanar-ho; que també ha dit abans de començar el ple que a 
partir d’ara li agradaria que les propostes i l’opinió que 
els demanin ho contestin per escrit per evitar aquestes coses 
que han passat perquè, o bé, no ho han entès bé o "donde dije 
digo, digo Diego"; que presentaran el que proposen i que la 
resta de grups contestin què n’opinen i si estan disposats a 
acceptar-ho o no i també, en els supòsits en què la llei no 
ho permeti, si els recomanen que tirin endavant igual o 
millor pensar-ho i que no s'han de preocupar perquè a partir 
de demà seran molt més transparents i molt més conciliadors, 
però que ho deixaran tot per escrit. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que quizá no lo ha entendido; que ellos 
no son de los de donde dije digo, digo Diego porque ya les ha 
dicho que en muchos aspectos tienen su apoyo; que no es tanto  
que puedan tener o no su apoyo, sino que la alcaldesa 
considera que han tenido muchas reuniones, pero que él 
recuerda haberse reunido más con los sindicatos que con el 
gobierno y que le han puesto más papeles sobre la mesa los 
sindicatos que el gobierno; que la alcaldesa no puede decir 
que han sido tan transparentes durante todo este proceso; que 
puede ser que durante las últimas semanas les hayan mandado 
más documentación, pero no en agosto o en todo el período 
anterior; que no es cierto que les hayan mandado tantísima 
documentación; que la sensación que tienen es de falta de 
transparencia o que ha habido opacidad igual que la sensación 
que tienen que quizá no fuesen los negociadores adecuados; 
que eso no significa que los negociadores que vayan a mandar 
tengan que aceptar todo, sino que a lo mejor negociadores con 
otro perfil quizá hubieran sido más adecuado o que quizá 
estarían en el mismo lugar; que es su opinión, pero que no 
significa que tengan que mandar negociadores que acepten todo 
porque para eso no hace falta negociar; que aceptar todo lo 
que te da la otra parte no es una negociación, sino que es 
simplemente una aceptación; que solo quisiera que quedara 
constancia que les gustaría que hubiese más transparencia; 
que les hubiera gustado que hubiera habido otros negociadores 
porque estos desde el primer momento creaban mucha oposición; 
que ahora el gobierno quiere ser más transparente y tenerlo 
todo por escrito; que Ciutadans se comprometerán por escrito 
a aquello que estén obligados y no más, y cuando ellos 
quieran porque a lo que no se les obliga a dar por escrito si 
no quieren firmarlo no lo firmarán, ya que esa también es su 
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obligación legal; que si en el pleno están obligados pues en 
el pleno se manifestarán; que luego les vale su palabra 
porque ellos sí que cumplen su palabra; que donde dicen digo, 
jamás han dicho Diego y que ellos eso no lo han hecho.  
 
----Serveis municipals: La senyora Sànchez Dipp demana per 
fer un comentari sobre la vaga d'escombraries. Fa ús de la 
paraula la senyora Sànchez Dipp que diu que ja que estan en 
el torn de precs i preguntes podria dir que farà un prec o 
una pregunta, però que el que farà, si els sembla bé, serà un 
breu comentari sobre el context de vaga a la ciutat. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que demana 
que faci precs o preguntes perquè comentaris es poden fer en 
un altre lloc i que, per tant, ha de fer un prec o una 
pregunta. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Sànchez Dipp que diu que volia començar dient que en el 
context d’una vaga hagués estat interessant, com ja ha fet a 
Junta de Portaveus, traslladar l’opinió de la Candidatura 
d'Unitat Popular, especialment sobre algunes qüestions 
concretes; que no té cap prec ni cap pregunta, sinó que  
simplement volia parlar sobre una qüestió prou important que 
els hagués agradat poder-ho expressar en el Ple municipal, 
però que cap problema si és que el govern no ho vol i que, 
per això, ho ha preguntat. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que preferiria quedar en un altre moment i parlar-ne. 
 
----Serveis municipals: Prec que formula la senyora Olmedo 
Delestal perquè s'intenti arribar a un acord per aturar la 
vaga d'escombraries. Fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que el grup popular no volia comentar res en 
aquest Ple perquè realment és prou preocupant com s’està a 
fora amb el tema de les escombraries i que la ciutadania que 
està força molesta, però que ja l'alcaldessa ha dit algunes 
també li voldria preguntar, ja que ja que s’ha sentit 
al�ludida en alguna cosa; que ha dit que se’ls han comunicat 
sempre moltes coses, però que l’altre dia estaven a la 
comissió de les terrasses amb el senyor Quim Felip i que es 
van assabentar que la vaga ja era imminent; que els van 
arribar uns WhatsApp de la senyora Dolors Barceló que deien 
que la vaga començaria a les nou; que està molt un WhatsApp, 
però que estaven aquí i que els podrien haver  trucat i dir-
los que la vaga començava tal dia perquè no havien arribat a 
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cap acord a Treball; que els podrien haver dit si volien fer 
una reunió l’endemà com un gabinet de crisi, però que ningú 
va dir res; que després l'alcaldessa va sortir i va dir que 
ja enviarien tot, però que l'endemà a les 14:30 hi va haver 
un comunitat de premsa explicant els serveis mínims; que ella 
va venir i altres grups van venir i que allà es van  
assabentar dels serveis mínims; que se’n va assabentar a 
última hora; que van tenir tot el matí; que la mateixa 
Alcaldessa els podria haver dit que hi anessin per poder-ho, 
però com que l’alcaldessa va dient coses ha de permetre que 
els altres grups també diguin la seva; que és el mateix que 
ha passat amb el Turó Baix que creu que era una cosa prou 
important; que creu que en aquest Ajuntament avui li ha tocat 
la loteria i que tots estan contentíssims, però que ningú els 
ha dit res; que ja sap que se'n va d’una cosa a l’altra, però 
que és per enllaçar-ho; que s'ha enviat un correu a les 16:45 
que diu: “Roda de premsa de la sentència”; que van estar aquí 
i que es podria haver dit alguna cosa, però que és el tarannà 
i la manera de ser del govern i que ella ho respecta; que 
l'alcaldessa no pot dir que des del grup popular s'hagin 
posicionat per una cosa o per una altra; que no podrà dir 
d’aquest grup hagi dit primer una cosa i després una altra o 
"donde dije digo, digo Diego"; que directament no s'han 
posicionat ni al 100% ni cap a un costat ni cap a un altre; 
que a aquest grup no els podran dir res; que demana que no 
s'aixequin de la taula fins que no s'arribi a un acord; que 
pregunta que si el seu grup pot assistir a la reunió perquè 
sembla que demà a les set hi torna a haver negociacions;  que 
demana que demà no s'aixequi ningú de la taula fins que no 
s'arribi a un acord i que aquesta vaga s'aturi; que dues 
reunions que han tingut amb els sindicats van ser a petició 
d'ells; que no vol dir que hagi estat ella, ni Ciutadans, ni 
Esquerra, ni la Candidatura d'Unitat Popular, ni Compromís, 
però que les van demanar ells; que el govern té els seus 
arguments i els sindicats en tenen uns altres i que, per 
això, van dir de posar-ho en comú; que ho van demanar ells i 
que van venir un matí; que la segona reunió que van tenir 
també a petició seva, que van venir a la tarda i que poca 
cosa més; que un altre dia també van trucar l'alcaldessa 
abans de la Junta de Portaveus i que van quedar abans per 
parlar perquè s’havia aturat; que s'han de dir les coses pel 
seu nom i que sap greu venir aquí a fer sang perquè el que 
està passant a fora és molt i molt greu, ja que només cal 
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sortir al carrer i veure el que hi ha no és per riure, però 
que alguna cosa han de contestar sobre el que s’ha dit. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que dilluns 
al vespre les persones que estaven a la mediació van acabar a 
les vuit del vespre i que el primer que van fer va ser 
comunicar-ho i enviar un WhatsApp a l’oposició; que pregunta 
a la senyora Olmedo si considera que això no és tenir-los 
informats; que van rebre un WhatsApp a les vuit del vespre 
perquè havia acabat en aquell moment la mediació; que el 
primer que es va fer va ser comunicar-ho als grups de 
l'oposició i que la deixa per impossible pel fet de dir que, 
a sobre, se n’assabenta per un WhatsApp. 
 
----Serveis municipals: La senyora Lladó Saus manifesta que 
el seu grup no pot prendre posició perquè no sap els costos 
reals que genera a nivell d'Ajuntament tot el tema que ha 
provocar la vaga d'escombraries. Fa ús de la paraula la 
senyora Lladó Saus que diu que no havia demanat la paraula, 
però que ja que li donen l’utilitzarà; que es caracteritza 
per ser una persona disciplinada; que creu que si que és 
veritat que com a portaveus han de poder mantenir una reunió 
per poder exposar tot el que creuen en el sentit de la vaga 
d’escombraries; que no farà la seva exposició, però que manté 
el que ha dit a la reunió de portaveus; que manté que l’acord 
que es va presentar per part dels treballadors, sense la 
novetat tècnica que ara sembla que s’ha presentat, s’havia de 
mantenir tot, però que no poden fer un judici dels 
treballadors futurs perquè no saben quins costos reals 
generen a nivell d’Ajuntament i que, per tant, no poden 
prendre posició ni per uns ni per altres; que el sentit comú 
diu que es bastant inviable, però que volen tenir els costos; 
que s'haurien de passar; que aquest grup no té cap 
inconvenient en fer cap posicionament per escrit i on faci 
falta i que es torna a posar a disposició de qui sigui per 
arribar a un acord perquè al final, tinguin raó uns o els 
altres, qui ho està pagant són els figuerencs; que estan aquí 
per trobar una solució i que es posen a disposició de qui 
calgui. 
 
----Serveis municipals: Preguntes que formula la senyor Lladó 
Saus sobre quina és la metodologia per poder mantenir aquests 
correcans en condicions i sobre quin és el procediment en el 
cas de gossos abandonats quan la protectora no està oberta. 
Fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus que diu que voldria 
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fer una pregunta en referència als correcans i als gossos 
abandonats; que sobre els correcans els han arribat queixes 
d’usuaris que mantenen, amb fotografies incloses, que els 
consta que s’han fet arribar a l’Ajuntament, conforme el 
manteniment no és l’adequat; que no es neteja de manera 
escèptica com tocaria; que hi ha vidres als abeuradors; que 
voldrien saber si s’està duent a terme alguna acció, quina és 
la metodologia per poder mantenir aquests correcans en 
condicions; que l’altre dia es van trobar en una situació en 
la qual no s’hi havia trobat mai com és el fet de trobar un 
gos abandonat, un diumenge; que van trucar a la Guàrdia 
Urbana que va dir que no podien fer res perquè la protectora 
no el pot assumir en un diumenge, que l'haurien de guardar 
fins el dilluns o una altra mesura que creu que aquí no toca 
esmentar i que, per tant, voldria saber quin és el 
procediment en el cas de gossos abandonats quan la protectora 
no està oberta. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
li passarà un informe dels tècnics sobre quins dies es fa la 
neteja dels correcans, però que li vol recordar que la neteja 
de dintre com les caques dels gossos té l'obligació de 
recollir-les el propietari del gos; que des de l'Ajuntament 
es recullen i netegen les papereres; que, per tant, li 
passarà els dies que es fa i com ho fan i que ho tindrà per 
escrit. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Lladó Saus que diu que dóna per fet que ho han de recollir 
els usuaris, però que en el cas que algun incívic no ho faci 
entén que d’alguna manera aquests correcans on hi pot haver 
una acumulació de gossos ha de tenir algun procediment de 
desinfectació i desparasitari i que es referia més a això que 
no la típica caca que l’usuari l’ha de recollir. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Felip Gayolà 
que diu que això hi és; que no sap ben bé els dies i que sap 
que són dos o tres dies la setmana, però que per estar més 
segur li donarà per escrit. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Cruanyes 
Zafra que diu que és cert que en el conveni que hi ha 
establert amb la Societat protectora d’animals i plantes 
estableix uns dies a la setmana i uns horaris; que fins fa 
poc no es tenien en compte, sinó que eren les vint-i-quatre 
hores; que si hi havia un gos abandonat es posaven en 
contacte amb els responsables de la Societat protectora que 
procedia a recollir aquest gos; que arran d’algunes 
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diferències que hi ha hagut en la mesura que des del govern 
s’ha intentat que en compliment de la normativa vigent i el 
respecte als veïns pròxims a aquelles instal�lacions fos 
efectiu, des de la Protectora van assegurar que procedirien a 
fer només en els horaris que determinava el conveni; que fins 
on li consta, els horaris dels dies entre setmana que s’ha 
donat avís d’algun animal abandonat han estat els serveis 
propis de medi ambient els que se n’han fet càrrec, portant-
los a la privada, fins que els que tenen conveniats, que és 
la Protectora, han procedit a recollir-ho; que desconeixia 
fins ara cap cas d’un dia festiu i que si és així miraran de 
verificar si la resposta de la Guàrdia Urbana va ser la de  
desentendre's perquè això li costa de creure. 
 Seguidament, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Lladó Saus que diu que no és que la Guàrdia Urbana se’n 
desentengués; que la Guàrdia Urbana hi va anar, va fer la 
lectura del xip i el que tocava, però que a partir d'aquí es 
queda en això; que si no hi ha xip o t'emportes el gos a casa 
o no hi ha cap altra possibilitat; que es referia a aquesta 
metodologia a seguir un cop la Guàrdia Urbana verifica que no 
hi ha un propietari identificat i què es fa amb aquest animal 
abandonat. 
 
----Parcs i jardins: Prec que formula el senyor perquè es 
faci una reflexió en el sentit de canviar l'ús de l'espai que 
hi ha al costat del col�legi L'Amistat per a poder-hi encabir 
cotxes. Fa ús de la paraula el senyor Vergés Moreno que diu 
que té un prec i pregunta alhora; que es tracta d’una zona 
verda que vindria a ser un parc, al costat del col�legi 
L'Amistat i paral�lel al carrer Pere Teixidor amb el límit 
amb Vilafant; que s'ha anar deteriorant degut que els pares 
dels alumnes que van a l'escola l'utilitzen com a aparcament; 
que fa qüestió d’unes setmanes hi van intentar posar una 
solució, però que són insuficients perquè alguns pares amb 
4x4 i d’altres amb més gosadia que cotxe, es posen pel 
voltant i continuen accedint en aquella zona; que, en tot 
cas, no és reclamar que s’hi posi alguna jardinera per 
impedir que es malmeti aquest parc, sinó reflexionar perquè 
la realitat és que no hi ha suficient aparcament per satisfer 
la necessitat de tots els pares que van en cotxe a portar els 
seus fills allà; que simplement fa aquesta reflexió de 
valorar si hi ha algun altre tipus de gestió que canviï l’ús 
d’aquell espai; que no és que sigui favorable a això perquè 
preferiria alguna altra postura, però que cal valorar si la 
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forma correcta seria una redistribució de l’espai per poder-
hi encabir algun cotxe més; que el que sí que és evident és 
que s’està deteriorant; que en qüestió dels últims dos o tres 
anys creu ha anat retrocedint la zona d’herba; que cada 
vegada és més terra i que cada vegada hi ha menys parc. 
 
----Aigües residuals: Pregunta que formula el senyor Amelló 
MOntiu sobre si s'ha rebut l'informe favorable de l'Agència 
Catalunya de l'Aigua del projecte executiu de desviament del 
col�lector d'entrada a l'Estació Depuradora d'Aigües 
Residuals. Fa ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que 
diu que el pasado 7 de noviembre se aprobó por Junta de 
Gobierno el proyecto de obra ordinaria denominado Proyecto 
ejecutivo desvio del colector de entrada a l'Estació 
Depuradora d'Aigües Residuals y una línea eléctrica de media 
tensión para poder realizar las obras de mejora del Estació 
Depuradora d'Aigües Residuals de Figueres; que el proyecto de 
ejecución es de 96.806,47 euros que son costes que 
corresponden sufragar al Agència Catalana de l'Aigua porque 
así lo avala el decreto legislativo 3/2003 de 4 de noviembre; 
que su pregunta es si han recibido el informe favorable del 
Agència Catalana de l'Aigua del proyecto y la expresa 
aceptación de que se va a hacer cargo del importe de estas 
obras y que en caso de haberlo recibido si les pueden remitir 
una copia de la aceptación.  
 
----Ajuntament: Pregunta que formula la senyora Olmedo 
Delestal sobre perquè se li ha retirat la paraula i no ha 
pogut fer cap rèplica. Fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que la pregunta és sobre perquè se li ha 
retirat la paraula i no ha pogut fer cap rèplica; que havia 
fet una pregunta; que l'alcaldessa ha parlat i que després 
volia respondre, però que li ha dit que era impossible i que 
ja no ha pogut parlar res més.. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que ha 
manifestat una opinió. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que ha fet unes preguntes també; que 
ha preguntat que si podien venir demà amb els sindicats; que 
ha fet unes preguntes i que no s'ha  respost. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que es reunirà el mateix comitè que s’ha encarregat de la 
negociació i que hi anirà el govern. 



 112 

 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que pregunta que si es reuneixen 
aquí; que no ho ha entès i que per això ho pregunta i que ha 
entès que primer es fa una reunió. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que els que fins ara s’han cuidat de la negociació, el 
govern, ho seguiran fent així i que el dia que vulguin 
canviar el criteri ja li diran. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que ja entén que ella és impossible, 
però que entén que demà hi ha una reunió amb els 
representants sindicals. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que l’empresa Ecoserveis ha convocat els representants del 
comitè de vaga per asseure’s. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que pregunta que si han demanat per 
asseure's amb l'equip de govern. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que és per asseure's els representants de l'empresa, tant la 
part privada com la pública. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que entén que els regidors electes no 
poden assistir a aquesta reunió. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que després també hi ha una reunió 
que es fa aquí a l’Ajuntament a les sis de la tarda. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que el regidor competent que porta les associacions de veïns 
ha convocat els presidents de les associacions de veïns per 
informar-los de les mesures a prendre i de tot el que poden 
aconsellar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que la reunió és amb els regidors i 
no amb els representants sindicals. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no; que és una reunió amb el regidor que porta les 
associacions de veïns per donar informació sobre mesures a 
prendre o que aconsellar als veïns sobre què fer durant 
aquest període de vaga i que ha quedat amb els presidents de 
les associacions de veïns per poder-los informar. 
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----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Giró Ribas 
sobre si el criteri segueix essent que no cal efectuar cap 
mesura reductora de velocitat al carrer Carles Fages de 
Climent. Fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas que diu que 
al setembre del 2015, si no recorda malament, una cinquantena 
de veïns del carrer Carles Fages de Climent van presentar 
instàncies a l’Oficina municipal d'atenció al ciutadà 
sol�licitant que s’apliquessin mesures reductores de la 
velocitat en aquell sector; que posteriorment se’ls va 
contestar que es farien unes proves de velocitat per la 
Guàrdia Urbana; que li sembla recordar que es va considerar 
per la Guàrdia Urbana o la regidoria competent que la 
velocitat era adequada i que, per tant, no s’aplicarien més 
mesures; que es troben en una zona on hi ha dues escoles, una 
llar d’infants, un institut, un centre comercial, que és zona 
de pas dels escolars per anar a aquestes escoles i 
equipaments i que tenen previst fer-hi un pavelló i una 
piscina i que pregunta que si el criteri del govern segueix 
essent que no cal efectuar cap mesura reductora de la 
velocitat en aquell sector. 
 Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu 
que són moltes les peticions de bandes reductores; que se 
n’estan posant moltes, però que el criteri que s’ha establert 
és fer prèviament un estudi tècnic que passa per les 
condicions de l’indret perquè sempre la percepció particular 
del que viu allà mateix és que pel seu carrer els cotxes 
corren més, però que molt sovint l’estadística ho desmenteix; 
que en aquest cas concret s’han fet molts controls; que li 
pot passar les dades de quin és el percentatge de cotxes que 
superen la velocitat, però que és poca; que està d’acord en 
què és una zona de confluència d’un seguit d’edificis 
públics, supermercats i escoles i que això fa que mirin amb 
un plus afegit la idoneïtat de posar-hi bandes reductores, ja 
s’està estudiant i que li consta que hi ha alguna petició 
d’afegir algun pas de vianants perquè d’això sí que està 
mancat; que si no s’equivoca en la convocatòria de la pròxima 
taula de mobilitat hi ha l’aprovació de fer-hi i de 
senyalitzar algun pas de vianants més i que qualsevol novetat 
en relació a aquesta via en concret li traslladarà. 
 
----Aportacions i subvencions: Pregunta que formula el senyor 
Amelló Montiu sobre quina diferència hi ha entre la nova 
proposta a la convocatòria d'ajudes a la Estrategia de 
desarrollo urbano sostenible e integrado i la que es va 
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descartar fa uns mesos. Fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que hace unos días en una comisión se han 
enterado que se han vuelto a presentar a la convocatoria de 
ayudas a la Estrategia de desarrollo urbano sostenible e 
integrado, EDUSI y que su pregunta es si les pueden decir qué 
diferencia hay entre la nueva propuesta y la que se descartó 
hace unos meses. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que la 
segona convocatòria és amb els mateixos requisits i la 
mateixa temàtica; que el que sí s'ha fet ha estat fer un 
desplaçament exprés al Ministerio de Hacienda de Madrid, on 
està la direcció general que s’ocupa d’aquesta Estrategia de 
desarrollo urbano, sostenible e integrado; que van examinar 
punt per punt la convocatòria i la presentació del projecte; 
que ja tenien el resultat de les puntuacions que s'havien 
donat en aquella primera convocatòria, en la qual ha de dir 
que de totes les que s’havien presentat a Catalunya estaven 
en quart lloc; que els dos primers van ser Barcelona i Santa 
Coloma de Gramenet i que, per tant, en segona convocatòria, 
obviant el fet que era una nova convocatòria, quedaven en 
segona posició en el rànquing inicial; que, tot i així, van 
considerar fer aquesta visita a Madrid; que van examinar tots 
els punts de la convocatòria amb la gent; que els van donar 
raons de en què era dèbil la seva presentació o projecte i 
quina manera hi havia per millorar-ho; que això és el que han 
fet durant aquest període anterior fins l’últim moment; que 
el cap de setmana va ser molt intens; que a l'Alcaldia van 
estar fins a l’últim moment fent el buidatge de tota la 
documentació perquè arribés a temps; que s'ha fet i que en 
aquests moments estan a l'espera de veure si en aquesta 
convocatòria tenen la justícia, per no dir la sort, que se'ls 
atorgui aquesta ajuda; que representaria 10 milions d’euros 
d’inversió a la ciutat que resultaria francament important 
per als propers tres exercicis; que representaria poder 
atendre moltes de les reivindicacions de les inversions que 
estan en la llista d’espera de les que saben que són 
necessàries; que estaven en quarta posició; que dos ja han 
quedat eliminats per guanyar; que estan en aquests moments en 
segon lloc; que confien en les millores que s’han introduït i 
que no hi hagi criteris polítics pel mig que facin que això 
vagi a qualsevol altre consistori o ajuntament. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Amelló Montiu que diu que entiende entonces que han montado 
un proyecto más enriquecido que la última vez; que es 
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distinto; que le gustaría recibir el enriquecimiento porque 
tiene el primer proyecto y que le gustaría ver las 
diferencias con este segundo proyecto que han enviado para 
ver exactamente cuáles son las diferencias y poderlas 
evaluar; que de todas formas cree que han perdido una gran 
oportunidad de hacer este proyecto participativo, abrirlo a 
la ciudadanía y que sea ella la que haga las aportaciones; 
que Ciutadans desde el primer momento dijo que les parecía un 
buen proyecto; que se lo parecía entonces y que espera que 
ahora con el enriquecimiento se lo parezca más; que les 
parece que es un proyecto de ciudad y como tal cree que 
estaría bien que hubieran tenido voz y voto en esta segunda 
convocatoria; que también hubiese sido de justicia que la 
ciudadanía, tanto que se habla de participación, pudiese 
aportar sus ideas o por lo menos valorarlo antes de 
presentarlo; que le gustaría poder recibir este segundo 
documento para poder evaluar estas diferencias y ver en qué 
han mejorado; que estaría encantadísimo de que les diesen 
esta subvención para poder hacer estas inversiones y que ya 
se verá como queda. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que 
diu que creu que la resposta primera que li ha donat ja 
contestava aquesta segona part; que li farà arribar el 
projecte; que es va fer una recerca a tots els departaments 
de l’Ajuntament de tots els documents que podien enriquir 
aquesta proposta que era bàsicament en alguns dels detalls 
que els havien dit que podria fallar; que es va fer en un 
temps curtíssim en què tots els departaments de l’Ajuntament 
hi van intervenir, però que feia absolutament impossible fer 
una participació ciutadana perquè era un termini molt acotat; 
que com ha dit abans en l'últim moment encara estaven buidant 
als servidors tota la documentació per poder arribar a temps; 
que estarien encantats d’haver fet aquesta participació 
ciutadana, que s’ha fet al llarg de tots i cadascun dels 
estudis que inclouen aquesta Estrategia de desarrollo urbano, 
sostenible e integrado perquè  parla des de Benestar Social 
fins a Urbanisme passant pel Pla estratègic comarcal; que 
cadascun d’ells ha tingut el seu procés participatiu i que 
això s’ha bolcat en un document comú, únic que és el que s’ha 
presentat en aquesta convocatòria. 
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Borrego Torres 
perquè se li faci arribar les dades d'inversió al barri de 
Sant Joan els últims vint-i-cinc anys. Fa ús de la paraula el 
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senyor Borrego Torres que diu que té una petició i una 
pregunta i que la petició és si li podrien fer arribar les 
dades d’inversió en el barri de Sant Joan en els últims vint-
i-cinc anys. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre on s'han instal�lat els vint-i-vuit llums de més 
de Nadal. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que 
diu que es tracta d'una qüestió sobre el tema de les llums de 
Nadal; que durant totes les festes amb visites als barris 
troben les queixes de la poca visibilitat de llums als 
barris; que creu que quan en el seu moment es va posar el 
tema de les llums dalinianes va ser bona idea, però que això 
els hipoteca a estar sempre pendents d’aquelles llums que 
deuen tenir un cost bastant elevat i que, per tant, hi ha 
barris que es queixen que tenen una sola llum de Nadal; que 
comparat amb el centre és bastant ridícul; que també es 
troben amb carrers molt il�luminats, però que el carrer de 
costat no tant; que del carrer Méndez Núñez li han fet 
arribar la queixa que al començament del carrer, entrant per 
la Plaça del Gra, es troben els quatre angelets de cada any; 
que l'establiment al començament del carrer té llum i el del 
mig del carrer no en té; que el senyor que no té el llum li 
pregunta que per què el del costat en té si paguen igual i 
que té raó; que vol saber on s'han instal�lat aquests vint-i-
vuit llums que s’han instal�lat de més; que si han plantejat 
ajuntar totes les llums dalinianes per una qüestió comercial 
i turística al centre, però als barris fer llums de Nadal 
normals; que no pot ser que només hi hagi una bombeta al 
carrer Avinyonet o a l’Eixample una sola bombeta a un sol 
carrer; que la gent vol que es vegin més llums; que amb les 
bombetes de baix consum no significa cap despesa més gran de 
llum i que li agradaria saber quina previsió es fa sobre tot 
aquest tema dels llums. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
ara no té les dades de la distribució, però que li farà 
arribar tots els llocs on han anat a parar i les noves que 
han posat aquest any; que sempre se'n guarden set o vuit de 
reserva perquè hi ha llocs que s’espatllen i que s'han de 
canviar i que li farà passar exactament on estan aquestes 300 
llums que han posat. 
 
----Ajuntament: Pregunta que formula la senyora Lladó Saus 
sobre quin és el calendari que es preveu per iniciar el 
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procés participatiu dels districtes. Fa ús de la paraula la 
senyora Lladó Saus que diu que a títol informatiu li 
recomanaria al senyor Borrego que es llegís el seu article de 
fa tres setmanes a l’Empordà i la resposta del senyor Masquef 
a la mateixa; que la seva pregunta ha sortit en algun moment 
durant el Plenari; que fa uns tres mesos van aprovar el Pla 
participatiu dels districtes i que li agradaria conèixer o 
saber quin és el calendari que es preveu per iniciar aquest 
procés participatiu. 
 Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu 
que l’arrencada tindrà lloc just a la tornada de festes, tant 
bon punt hagin recollit quin és el representat de cadascun 
dels grups que formarà part d’aquell grup impulsor. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Amelló 
Montiu sobre quina opinió tenen sobre la col�locació de 
càmeres de seguretat a la plaça Bàscara. Fa ús de la paraula 
el senyor Amelló Montiu que diu que hay algunos vecinos, 
concretamente, una asociación de vecinos les pide su opinión 
sobre la colocación de cámaras de seguridad en la plaça 
Bàscara; que pregunta que qué opinan porque que parece ser 
que ha habido bastantes incidentes últimamente y que pedían 
cámaras y que cual es la opinión del gobierno. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que ho mirarà; que li ho han comentat; que instal�lar càmeres 
és una qüestió que té uns costos elevats; que demanarà a la 
Guàrdia Urbana si realment serien útils; que els farà arribar 
les consideracions i l’informe que li puguin fer des d’allà; 
que farà arribar al senyor Borrego i a tots els portaveus la 
inversió dels últims vint-i-anys al barri de Sant Joan i que, 
a més a més, de la inversió la despesa en el que en dirien 
inversió humana amb el que és despesa corrent. 
 
----Ajuntament: El senyor Borrego Torres explica que ha fet 
una pregunta avui perquè el dia 1 de desembre no es van 
deixar fer més preguntes. Fa ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que li voldria dir una cosa a la 
senyora Agnès Lladó amb tot el carinyo. 
 Seguidament, intervé l'alcaldessa que diu que no es 
poden fer parlaments ni intervencions entre regidors i que, 
en tot cas, el senyor Borrego s'ha de dirigir a ella. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que ha fet aquesta pregunta per què si 
tots els grups d'aquest consistori, l'anterior 1 de desembre, 
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no haguessin presentat certes mocions que no tenen res a 
veure amb la ciutat i que eren inútils, aquesta pregunta 
l'hagués fet el dia 1, però que aquell dia l'alcaldessa, amb 
bon seny, no els van deixar fer preguntes; que aquesta 
pregunta l'hagués fet el dia 1 i l'article de la senyora 
Agnès Lladó hagués sortit més tard; que com comprendrà no la 
va fer perquè no va poder; que l'article va ser posterior i 
que no es culpa seva que aquell dia no es deixessin fer 
preguntes. 
 
----Vies públiques: Prec que formula la senyora Olmedo 
Delestal perquè es posin unes bandes al carrer doctor 
Barraquer. Fa ús de la paraula la senyora Olmedo Delestal que 
diu que ja que abans han parlat de posar bandes; que al 
carrer doctor Barraquer també hi havia una demanda, ja que hi 
ha una llar d'infants; que es va dir que li posarien, però 
que fa mesos i que no s'ha posat, però que al carrer Ochoa se 
n'han posat; que ja que la brigada estava per allà es podria 
haver posat al carrer Barraquer perquè és una baixada i el 
cotxes van molt de pressa. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que ho 
miraran. 
 
----Pressupostos: El senyor Amelló Montiu manifesta que no 
s'han complert cap de les propostes que va fer als 
pressupostos de 2016. Fa ús de la paraula el senyor Amelló 
Montiu que diu que va a volver a lo de siempre; que no les va 
a pedir el presupuesto porque no lo tienen y que cuando 
llegue llegará, pero si que les va a pedir por lo del 
presupuesto anterior porque nuevamente pasa otro mes y siguen 
sin tener sus promesas cumplidas; que él es de cumplir sus 
compromisos y de respetar su palabra, pero que el gobierno no 
es de cumplir sus compromisos porque mucho hablar y poco 
hacer sobre el plan de fomento del transporte público, ya que 
ni siquiera lo han cumplido; que había que hacer una 
presentación en rueda de prensa, pero que se aplazó y que no 
se ha hecho; que ahora parece que ya se van al año que viene; 
que votó en consecuencia en su momento; que se reunieron y se 
habló, pero que aun no tiene nada sobre el plan de acción 
para la erradicación de la pobreza; que no saben nada sobre 
la central de compras; que ni una palabra sobre el estudio de 
la fusión administrativa; que sobre los presupuestos 
participativos para jóvenes, no hay ni para jóvenes, ni para 
mayores, ni de media edad, ni niños, ni nadie porque esta 
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partida ni siquiera se va a ejecutar; que nada de nada sobre 
el estudio para un parque tecnológico y tampoco sobre el 
estudio para emprendedores o coworking; que cree que sí que 
se ha hecho algo sobre la partida para promocionar al 
departamento económico; que, en definitiva, a día de hoy poca 
cosa en todo lo que se habían comprometido y que ellos ya 
dieron su voto por adelantado; que están a día 22 y que en 
tres días podrá cantar lo de 25 de diciembre, "fum, fum, 
fum"; que votaron por adelantado porque ese es su compromiso, 
pero que luego les gusta que la otra parte cumpla; que 
vuelven al tema de la pregunta uno; que si ellos votan en 
consecuencia quieren que se cumpla lo que se ha comprometido, 
pero que quieren que se cumpla durante ese año porque se 
aprobará otro presupuesto; que estas propuestas las planteó 
para 2016, no para 2017 ni 2018; que, realmente, están 
decepcionadísimos con el poco avance porque podrían 
entenderlo si faltasen una o dos, pero es que de las ocho 
propuestas que llevaban no se ha hecho ninguna y que tampoco 
consideran que fueran tan complicadas de hacer. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que és veritat que va molt tard pel que fa referència al pla 
de l’estudi, però que hi havia una problemàtica amb la 
disponibilitat de la partida; que creu que d'això se'n va 
informar al senyor Amelló, però que, en tot cas, avui s'ha  
pogut fer l’encàrrec perquè, a més a més, amb el sociòleg que 
s’ha incorporat n’assumeix una part l’Ajuntament; que és molt 
més tard del que havia de ser, però que l’encàrrec s’ha pogut 
fer i que l’estudi sobre la pobresa estarà completat, no en 
"tiempo",  però si en forma; que aquesta és la situació i que 
ha contestat el que li pertoca. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que el tema de la campanya dels busos que ja ho han 
comentat; que s’hi ha treballat; que està previst fer aquesta 
campanya de publicitat; que el que s’està treballant en 
aquest moment és la definició de les noves línies dels busos 
per fer una campanya sobre la base de les noves línies ja 
existents,  no només unes línies que canviaran al cap d’uns 
pocs mesos; que és cert que no està dins el període del 2016, 
però que es un tema prou complex com perquè s’hagi treballat 
i que s’hagi anat demorant en el temps; que creu que ja han 
rebut el contingut de lacampanya de publicitat de les 
activitats de promoció econòmica; que el que no s’ha 
considerat adient és posar-la en marxa durant aquestes dates, 
ja que les notícies sobre aquesta temàtica quedarien molt 
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diluïdes amb tants esdeveniments que estan passant per la 
pròpia campanya de Nadal i que no sap si es deixa alguna 
altra cosa, però que creu que aquestes eren les bàsiques i 
principals. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que en algunas sí que se ha hecho algo, pero que le 
faltan todas las demás; que la campaña de autobuses la han 
ido demorando; que que sabe que tarde o temprano entrará y 
que ya dijeron que prefieren que se haga bien que pronto y 
mal, pero que tienen que seguir avanzando en esa dirección y 
que parece que se lo tiene que recordar todos los plenos, ya 
que no se acuerdan durante el resto del mes de seguir 
hablando del estudio de fusión administrativa o de la central 
de compras y del resto de cosas; que parece que se centran 
solo en la gratuidad de los autobuses y que está bien, pero 
que tenían que haber hecho una rueda de prensa ya hace un mes 
y pico y que no se hizo. 
 
----Pressupostos: Pregunta que formula la senyora Olmedo 
sobre si es té idea de si de cara a l'any vinent començaran 
les obres d'adequació de part de la pujada del Castell. Fa ús 
de la paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que el grup 
popular en el pressupost de l’any passat van demanar 
l’adequació de part de la pujada del Castell; que ja sap que 
la partida ja hi és, però que pregunta que si tenen idea de 
si de cara a l’any vinent començaran les obres de tot allò 
que havien demanat i que es va aprovar. 
 

---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-tres hores i cinc minuts, de la qual cosa en 
dono fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




