AJUNTAMENT EN PLE
===================

Núm.01

Acta de la sessió ordinària del dia 12 de gener de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 12
de gener de 2017, sota la Presidència de l'Alcaldessa Marta
Felip Torres es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple:
Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes Zafra, , Jordi
Masquef Creus, Dolors Pujol Matas, Joaquim Felip Gayolà,
Alfons Martínez Puig, Núria Galimany Granés, César Luis
Barrenechea Montero, 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, Òscar Vergés Moreno, Manuel Toro Coll i Núria
Galimany Granés, amb assistència del secretària general,
Cristina Pou Molinet, i de la interventora, Anna Morell
Arimany, per tal de fer la sessió ordinària en primera
convocatòria.
A les dinou hores i cinc minuts, la Presidència declara
oberta la sessió.
----1. Ajuntament: S’aproven sense rectificacions les actes
de les sessions anteriors, extraordinàries dels dies 27
d'octubre i 28 de novembre i ordinària del dia 3 de novembre,
totes de l’any 2016, que van ser repartides amb la
convocatòria.
----2. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat de l’informe sobre l’activitat institucional de
l’Alcaldia. La Presidència en fa lectura i el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat
de l’informe següent:
"Activitats institucionals de l'alcaldessa. Divendres 2
de desembre. - Carrer Monturiol. Visita les obres de
l’ampliació de la vorera. - Ajuntament de Roses. Reunió del
patronat Roses Història i Natura. - Vilatenim. Visita a les
obres de millora de l’estadi de Vilatenim. - Setmanari de
l’Empordà. Xat. - Atenea. Presentació del llibre "Aportacions
Catalanes Universals". Dissabte 3 de desembre. - Plaça
Catalunya. Dia Internacional de les persones discapacitades.
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- Bon Pastor. Visita del Bisbe i inauguració del nou espai
polivalent del Teatre Bon Pastor. - Rambla Inauguració del
mercat de Nadal. Diumenge 4 de desembre. - Pujada del
Castell. Sortida de la Mitja Marató. - Vilatenim. Festa de la
Pagesia. Dilluns 12 de desembre. - Castell de Sant Ferran.
Reunió dels promotors del Consorci. - Barcelona. Reunió amb
el Sr. Joaquim Torrent, director general de Creació i
Empreses Culturals. - Sala de Juntes. Reunió del Comitè
Organitzador de la Capitalitat de la Sardana 2017. - Sala de
Plens. Reunió amb les entitats culturals per presentar-los
el programa de la Capitalitat de la Sardana. Dimecres 14 de
desembre. - Caixa Fòrum. Simposi Infants i Participació
Política. - Museu del Joguet. "Picasso i el món de la
Infància". - Sala de Juntes. Reunió amb Comerç Figueres,
Associació. Dijous 15 de desembre. - Escola d’Hostaleria.
Dinar amb usuaris i familiars de l’Associació
Malalts
d’Alzheimer. - Pl. de l’Ajuntament. Concentració en suport a
Carme Forcadell. Divendres 16 de desembre. - Fisersa.
Aperitiu
de
Nadal
i
lliurament
de
distincions
als
treballadors més antics. - Palau de la Generalitat. Acte 30è
aniversari del Festival de Peralada. Dissabte 17 de desembre.
Ctra. De Roses. Inauguració de l’establiment "Cuines
Schmidt". - Casa d’Andalusia. Festa del Turró. Diumenge 18 de
desembre. - Adepaf. Campionat de basquet "La Ceba". - Espai
Teatre Bon Pastor. Recital de Nadal del Ballet Figueres de
l’Associació Rally Sud. Dilluns 19 de desembre. - Hospital.
Dinar de Nadal amb la Fundació Salut Empordà. Dimarts 20 de
desembre. - Visita als voltants del carrer Nord. - Sala
Erato. Presentació del calendari de l’Ajuntament. Dimecres 21
de desembre. - Sala
Plens. Aperitiu de Nadal amb els
treballadors
municipals.
Biblioteca.
Inauguració
de
l’exposició i lliurament dels premis Ferran Pou. Dimecres 22
de desembre. - Hospital.
Aperitiu de Nadal amb els
treballadors de la Fundació Salut Empordà. Dijous 23 de
desembre. - Asil Vilallonga. Felicitar el Nadal als
residents. - Menjador Social. Felicitar el Nadal als usuaris.
Sala de Juntes. Reunió amb els presidents de les AAVV.
Dimarts 22 de desembre. Reunió amb els portaveus dels grups
municipals per informar de l'acord amb el Comitè de vaga.
Dimecres 28 de desembre. Rambla. Roda de Premsa per la
presentació de la Dona dels Nassos. Pl. de l’Estació.
Felicitar al Nadal als veïns. La Cate. Celebració
del Dia
Mundial de l’Orgull Figuerenc. Divendres 30 de desembre. Casa
Empordà. Inauguració factoria Lúdica i de l’enginy. Dimecres
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4 de gener. Carrer Enriqueta Paler. Visita al barri. Plaça
Joan Tutau. Trobada amb l’AAVV de l’Horta de l’Hospital.
Dijous 5 de gener. Hospital. Visita el Reis d’Orient a
l’hospital i el sòcio-sanitari. Plaça de l’Ajuntament. Rebuda
dels Reis d’Orient a l’Ajuntament. Dimecres 11 de gener.
Auditori Caputxins. Presentació de la Capitalitat
de la
Sardana. Dijous 12 de gener. Tarragona. Cimera de ciutats per
l’alta velocitat."
----3. Ajuntament: El Ple de l'Adjuntament es dóna per
assabentat del decret l'Alcaldia de 30 de novembre de 2016
pel qual es va delegar l'exercici de funcions de l'Alcaldia.
La Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA,
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent:
"La substitució del titular de l'Alcaldia pels tinents
d'alcalde està regulada en els articles 23 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 55 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
que va ser aprovat pel Decret legislatiu de la Generalitat de
Catalunya 2/2003, de 28 d'abril, 44, 46, 47 i 48 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals que va ser aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, i 51, 52, 65, 66, 67, 68, 69 i
70 de Reglament orgànic municipal. Per tot això, l'alcaldessa
presidenta resol: Delegar en el tinent d'alcalde, senyor Pere
Casellas Borrell, l'exercici de les funcions de l'Alcaldia
entre els dies 5 i 11, ambdós inclosos, de desembre de 2016."
----4. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de
l'Alcaldia de 14 de desembre de 2016 pel qual es va aprovar
l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat de
Figueres denominat "Figueres, la consolidación de una ciudad"
i sollicitar un ajut al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. El senyor Toro Coll procedeix a la
lectura del decret següent:
"El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
va publicar en el Boletín Oficial del Estado número 275 de 17
de novembre de 2015 la Orden HAP/2427/2015, de 13 de
noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera
convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas
mediante
el
programa
operativo
FEDER
de
crecimiento
sostenible
2014-2020.
En
aquesta
primera
convocatòria
l'Ajuntament de Figueres va presentar una sollicitud de
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subvenció de selecció d'Estratègies de Desenvolupament Urbà
Sostenible i Integrat que no va ser seleccionada (Resolució
de 29 de setembre de 2016 de la Secretaria d'Estat de
Pressupostos
i
Despeses
del
Ministeri
d'Hisenda
i
Administracions Públiques, BOE 239). El Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas va publicar en el
Butlletí Oficial del Estado BOE 243 de data 7 d'octubre de
2016 la Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, por la que se
aprueba la segunda convocatoria para la selección de
Estrategias de Desarrollo Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2010. L'Ajuntament de Figueres
vol presentar una sollicitud de subvenció a la nova
convocatòria de selecció d'Estratègies de Desenvolupament
Urbà Sostenible i Integrat en base a l'Ordre HAP/1610/2016.
El termini per a presentar aquesta sollicitud de subvenció
és de 45 dies hàbils des de la seva publicació al BOE.
L'Ordre HAP/2427/2015 estableix les bases per a la selecció
de les estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible
Integrat susceptibles de rebre ajudes del FEDER en el període
2014-2020. L’Ordre HAP/1610/2016 estableix els terminis i
condicions de participació en la segona convocatòria
d’estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat.
Entre les entitats beneficiàries contemplades a l’Ordre hi ha
els Ajuntaments i entre la tipologia d’àrees funcionals on es
poden aplicar aquestes estratègies hi ha les àrees urbanes
constituïdes per un únic municipi amb una població major de
20.000 habitants. Les estratègies de Desenvolupament Urbà
Sostenible Integrat han d’incloure com a mínim el següent: Identificació inicial dels problemes o reptes urbans de
l’àrea. - Anàlisi del conjunt de l’àrea urbana des d’una
perspectiva integrada. - Diagnosi de la situació de l’àrea
urbana i definició dels resultats esperats i la seva
quantificació, valor actual i valor objectiu al final de 31
de desembre de 2023. - La delimitació de l’àmbit d’actuació.
- Un pla d’implementació de l’estratègia que inclogui les
línies d’actuació. - La descripció dels mecanismes de
participació ciutadana i dels agents socials. - La garantia
de la capacitat administrativa per a la seva implementació. Referència
als
principis
horitzontals
i
objectius
transversals. L’estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible
Integrat ha de tenir un caràcter integrat i abordar com a
mínim
els
aspectes
econòmics,
ambientals,
climàtics,
demogràfics i socials. Les estratègies seran el marc per a la
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posterior selecció per part de l'entitat beneficiària de les
operacions a desenvolupar a la ciutat, les quals seran cofinançades mitjançant els ajuts concedits a través d'aquesta
convocatòria. Les operacions incloses a l'estratègia hauran
d'incloure dos dels següents objectius temàtics del Programa
Operatiu de Creixement Sostenible i preferiblement tots
quatre: Objectiu temàtic 2: Millorar l'accés, l'ús i la
qualitat de les tecnologies de la informació i la
comunicació. Objectiu temàtic 4: Afavorir el pas a una
economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els
sectors. Objectiu temàtic 6: Conservar i protegir el medi
ambient i promoure l'eficiència dels recursos. Objectiu
temàtic 9: promoure la inclusió social i lluitar contra la
pobresa. Aquests quatre objectius temàtics de manera
indicativa haurien de tenir els pesos relatius següents:
Objectiu temàtic 2: entre el 10% i el 20% de l'ajut total.
Objectiu temàtic 4: entre el 20% i el 30% de l'ajut total.
Objectiu temàtic 6: entre el 25% i el 35% de l'ajut total.
Objectiu temàtic 9: entre el 25% i el 35% de l'ajut total.
L’Ordre HAP/2427/2015 determina que els ajuts atorgats
revestiran la forma de subvencions. Per a ciutats majors de
20.000 habitants i menors de 50.000 habitants l’ajut màxim
per a les accions a co-finançar serà de 5 milions d’euros,
excepte
casos
excepcionals
degudament
motivats.
Les
operacions seleccionades seran co-finançades amb fons FEDER,
amb el límit dels 5 milions d’euros i el 50% del pressupost
total. Aquest ajut serà compatible amb la percepció d’altres
subvencions i ajuts per a la mateixa finalitat, sempre que la
suma dels ajuts no superi el cost de l’activitat; l’ajut però
serà incompatible amb altres ajuts procedents de la Unió
Europea. El període d’execució del projecte pot incloure des
de l’1 de gener de 2014 fins a 31 de desembre de 2023. Des de
l’Ajuntament de Figueres, amb la participació de diferents
àrees i serveis (Alcaldia, Urbanisme, Promoció Econòmica,
Medi Ambient, Serveis Socials, Joventut, Educació, Cultura,
Esports i Acció Cívica) es va elaborar l’estratègia de
Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat del municipi de
Figueres, amb l’assessorament extern de l’empresa consultora
Daleph Iniciativas y Organización SA. L’estratègia de
Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat del municipi de
Figueres inclou actuacions per un pressupost total de
10.000.000 d’euros. Aquest pressupost global queda desglossat
en les següents línies d'actuació: Objectiu temàtic 2. Impuls d’actuacions necessàries per a catalogar les ciutats
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com a smart cities 558.900 euros. - Modernització de
l’administració electrònica i els serveis públics 475.366
euros. Objectiu temàtic 4. - Foment de la mobilitat urbana
sostenible 2.235.626 euros. - Millora de l’eficiència
energètica 480.000 euros. - Energies renovables 200.000
euros. Objectiu temàtic 6. - Rehabilitació del patrimoni
històric i cultural 2.090.174 euros. - Rehabilitació
integrada de sòls urbans 495.000 euros. Objectiu temàtic 9. Regeneració social a partir d’intervencions integrals en
espais i habitatges socials 3.464.934 euros. La distribució
del pressupost per anualitats i objectius temàtics seria la
següent:
OT

2017

2018

2019

2020

2021

2022

OT 2

128.030 € 181.414 € 217.196 € 233.128 € 191.757 €

OT 4

67.069 € 351.519 € 523.656 € 612.281 € 641.438 € 524.813 €

OT 6

271.723 € 450.330 € 588.937 € 594.838 € 512.133 €
103.948
381.143 € 589.039 € 727.636 € 762.285 € 623.688 €
€
171.017 1.132.415 1.744.439 2.146.050 2.231.689 1.852.391
€
€
€
€
€
€

OT 9

2023

Total

82.741 € 1.034.266 €
194.850
2.915.626 €
€
167.214
2.585.175 €
€
277.195
3.464.934 €
€
722.000
10.000.000
€
€

La distribució del pressupost segons els objectius temàtics
seria la següent:
OT

Total OT

Ajut
sollicitat
OT

Pes relatiu
recomanat

Pes relatiu
projecte
Figueres

OT 2

1.034.266 €

517.133 €

10% - 20%

10,34%

OT 4

2.915.626 €

1.457.813 €

20% - 30%

29,16%

OT 6

2.585.174 €

1.292.587 €

25% - 35%

25,85%

OT 9

3.464.934 €

1.732.467 €

25% - 35%

34,65%

10.000.000 €

5.000.000 €

100%

100%

Total

En el cas que a l’Ajuntament li sigui atorgat aquest ajut de
5.000.000 d’euros, en el període 2017-2023 haurà d’habilitar
el crèdit suficient per tal de poder finançar els 5.000.000
d’euros corresponents al 50% restant del pressupost total de
l’estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat del
municipi de Figueres. Vist l’informe del Cap de l’Àrea de
Promoció
Econòmica,
adjunt
a
l’expedient,
informant
favorablement. Vist l’informe del Tècnic d’Administració
General, sempre tenint en compte les advertències fetes en el
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seu informe adjunt a l’expedient. Per tot això, l'alcaldessa
presidenta
resol:
1r.Aprovar
l’Estratègia
de
Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat de Figueres anomenat
"FIGUERES, LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CIUDAD" i sollicitar al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un ajut de
5.000.000 d'euros per poder portar a terme el projecte.
Aquest Projecte tindria un cost total d’10.000.000 euros.
2n.- Sollicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas un ajut de 5.000.000 d'euros per a l’estratègia de
Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat del municipi de
Figueres, en base a les ordres HAP/2427/2015, de 13 de
novembre i HAP/1610/2016, de 6 de octubre.
3r.- Sotmetre
aquest acord a ratificació del Ple Municipal en la propera
sessió que es celebri." Prossegueix amb l’ús de la paraula el
senyor Toro Coll que diu que és la ratificació del decret pel
qual es va sollicitar per segon cop aquesta subvenció per un
programa
molt
ample
que
s’ha
desenvolupat
amb
la
collaboració de totes les àrees de l’Ajuntament; que es
tracta de la segona convocatòria; que en la primera
convocatòria van quedar en una posició molt bona; que de tots
els projectes que s’havien presentat a Catalunya estaven en
4ª posició, però que van obtenir la subvenció els dos
primers; que d’acord amb la visita que va fer al Ministerio,
la puntuació que tenien era molt alta; que el que s'ha fet
per a aquesta segona convocatòria va ser revisar els punts
que demanaven una mica més de documentació i que en aquesta
segona convocatòria s'ha aportat aquesta documentació que
ampliava i millorava les possibilitats d’obtenir aquesta
subvenció de fins a cinc milions d'euros que completarien amb
altres cinc milions d’aportació municipal per fer tot un
seguit d’actuacions urbanes.
Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que
el regidor Toro els va arribar aquest document; que l’han
pogut fullejar i que han vist que és interessant el que es
planteja; que tenien un parell de dubtes, però que entén que
un ja l’ha esvaït amb la lectura de la resolució; que no
entenien si es tractava d’una única subvenció de cinc milions
o eren dues perquè en el redactat en el primer punt diu
“Aprovar l’Estratègia de desenvolupament i demanar una
subvenció al Ministerio de Hacienda” i en el següent punt diu
“Sollicitar una subvenció de cinc milions i que en tot cas
entén que només és una.
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A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Toro Coll que diu que és una subvenció i una aportació
municipal de també cinc milions.
Seguidament, torna intervenir el senyor Vergés Moreno
que diu que el segon dubte és si havent presentat aquest
informe amb aquestes necessitats i ja tenint present que ho
han tombat una vegada, si hi ha previsió d’un pla B o pla
secundari per poder incorporar totes aquestes necessitats si
no es reben aquestes subvencions i que pregunta que si han
pensat alguna fórmula per poder assolir aquests objectius que
es presenten en el pla per poder-ho anar implantant a
Figueres en el futur.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Toro Coll que diu que el recull de treball que s'ha preparat
per
a
aquestes
estratègies
de
desenvolupament
urbà,
sostenible i integrat no és més que un recull que s'ha fet
entre totes les àrees de l'Ajuntament; que s'ha posat tot en
comú
en
un
únic
document
que
ha
permès
aquesta
sistematització que entén que és molt útil; que totes les
necessitats que estaven detectades i que les estaven
treballant en diferents àrees s'han posat en comú per així
tenir una visió en global i de conjunt de la ciutat; que això
no vol dir que no s’estigui ja treballant des de les
diferents àrees per aconseguir finançament per poder
aconseguir dotar pressupostàriament totes aquestes accions
que saben que són absolutament necessàries; que el fet de
tenir aquesta oportunitat s'ha fet que les recopilin, les
posin en un document i les presentin al Ministerio per veure
si aconsegueixen aquesta subvenció; que no li ha sonat bé la
manera de descriure aquella primera convocatòria; que entén
que la primera convocatòria va respondre a uns criteris que
no havien de ser estrictament logístics o de repartiment dels
fons que hi havia disponibles perquè tot va a anar a dos
ajuntaments molt concrets com són Barcelona i Santa Coloma de
Gramenet quan es podia haver fet un repartiment més ampli en
el territori i això hagués permès assolir-ho a ajuntament com
aquest, ja que estaven en una posició molt bona; que ara hi
ha una segona convocatòria; que això no garanteix que tinguin
aquesta subvenció, però que ho han lliutat i que pensen que
la ciutat s'ho mereix; que la ciutat té un seguit de
problemàtiques molt específiques que fan necessàries totes
aquestes actuacions; que en aquests moments tenen un document
que permet anar-lo actualitzant en l’hipotètic cas que no
s'obtingués
aquesta
subvenció
i
anar
dotant
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pressupostàriament
any
rere
any
cadascuna
d’aquestes
actuacions i que en el pressupost d’inversions previst per al
proper 2017 ja es contemplen algunes d’aquestes accions per
si no es pogués fer per l’altra via.
Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que
da las gracias por preguntar lo que hace un mes y medio
preguntaron cuando les negaron la subvención y que la
respuesta fue que igual se iban a volver a presentar; que
cada vez que pasa este proyecto por aquí piden información
porque creen que es un proyecto que les interesa bastante;
que lo consideran interesante y que es un buen punto de
inicio; que tienen el documento último que se presentó y el
que se ha presentado esta vez; que este también les presenta
algunas dudas, pero que lo van a apoyar porque les parece que
es un buen proyecto; que han puesto un documento al lado del
otro en un ordenador, que han pasado página por página y que
las diferencias son mínimas entre uno y otro; que no puede
haber muchas diferencias porque es un buen proyecto, pero que
si la otra vez no lo ganaron espera que esta vez sí; que les
ha
sorprendido
la
poca
diferencia;
que
las
mayores
diferencias que han encontrado ha sido en los análisis DAFO
que se han añadido algunas debilidades y algunas fortalezas;
que está bien, pero cree que a lo mejor se debería haber
trabajado con más profundidad para apostar por este proyecto
y conseguir esta subvención para Figueres, pero que, de todas
formas, esperan que lo consigan y que puedan tirarlo
adelante; que quería preguntar por varias cosas que salen en
los documentos; que ya salía en el primer documento y que
estaba un poco mejor explicado, pero que en este documento ha
desaparecido porque no están los annexos o que por lo menos a
él, los annexos de los que habla el documento no le han
llegado; que si los tienen le gustaría que se los enviasen
para poderlos tener; que se habla de los consejos ciudadanos;
que ha preguntado a muchísima gente y que aún nadie ha
conseguido decirle que qué son los consejos ciudadanos; que
no sabe si por consejos ciudadanos se referían a algún tipo
de entidad que tienen especialmente o si son diferentes
procesos participativos agrupados; que le gustaría ver las
actas de dónde han salido esos consejos ciudadanos y ver
cuáles han sido las propuestas de esos consejos de
participación porque no tiene muy claro cuáles son y cómo se
han incorporado a este documento; que cree que andan un poco
flojos en cuanto a participación de este proyecto porque no
sabe si el resto de grupos de la oposición han tenido la
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oportunidad de participar en su elaboración, pero él y su
grupo no; que le parece importante que los demás grupos
puedan participar porque este proyecto tiene una inversión
que va de 2017 a 2023 y que el mandato del gobierno actual
termina en 2019; que le sorprende porque en 2017, si se da la
subvención, se empezaría a trabajar muy tarde; que solo
invertirían 170.000 euros; que comprometerse con 170.000
euros para 2017 es relativamente sencillo, o para 2018 con
1.100.000 euros, pero que se comprometen para 2019, cuando
termina su mandato, por 1.700.000 euros y que los mayores
compromisos presupuestarios son para 2020, 2021 y 2022 que ya
no saben si estarán en el gobierno; que están cogiendo
compromisos presupostarios para un gobierno que quizás no
será el suyo; que estan diciento que tienen que hacer esta
inversión sin que los grupos de la oposición hayan
participado ni siquiera en poder definirlo; que les hubiera
gustado, pero que, de todas formas, espera que se lo
concedan, pero que están cogiendo compromisos en un tiempo
que no les correspondería; que les hubiese gustado poder
participar en la definición de las líneas de inversión a
partir del 2019; que les hubiera gustado saber qué líneas de
inversión tenía para 2018 y para 2017; que el 2019, que es
año electoral, lo aumentan hasta 1.700.000 euros; que para
2020 se pasa a 2.000.000 euros y para 2021, 2.200.000 euros;
que es un dinero muy importante y posiblemente no esté el
mismo gobierno gobernando; que esto les preocupa, ya que
entonces podrían tener un subvención concedida y no poder
tirarla adelante; que también cree que las líneas, los retos
y los objetivos estratégicos que marca el proyecto, que son
la parte más importante, no difieren en nada del último
presentado; que espera que fuesen lo suficientemente buenos
entonces o lo sean ahora como para que se la concedan; que
pediría que se haga un monográfico y que les expliquen con
los técnicos todo el proyecto, cómo se va a invertir y cuáles
son las inversiones pensadas y deseadas para este año; que
también ha visto que mucha parte de la inversión recae, sobre
todo, en lo que es la trama urbana más consolidada, pero que
en cambio la parte de Salvador Dalí para la zona de Olot
queda un poco fuera de ese ámbito y que la zona que queda por
Vilatenim también queda fuera de las líneas de actuación; que
quisiera saber el motivo; que si pueden lo expliquen ahora,
si no en el monográfico cuando les detallen más información
también sería un buen momento; que quiere repetir que les
expliquen qué son los consejos ciudadanos y que les pasen
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todos los anexos para que se puedan informar mejor; que
deberian contar con el resto de grupos para las inversiones
que salgan de su mandato y que, finalmente,
les hagan un
monográfico ya que lo consideran muy importante.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Toro Coll que diu que el senyor Amelló té raó quan diu que ha
trobat poques diferències perquè la major part es tractava de
la necessitat d'acompanyar més documentació; que són els
annexos que els farà arribar properament; que el pes del
document és el que va impedir fer arribar el que era el propi
Edusi; que va haver de demanar ajuda a través d’un sistema
d’enviament electrònic, ja que no li entrava al correu
electrònic el que els volia enviar; que en aquests annexos
estan les majors diferències; que s’han acompanyat d’altres
documents explicatius, estudis i informes que existien a
l’Ajuntament, de les diferents àrees i que s’han acompanyat
en aquesta segona convocatòria; que no hi cap inconvenient en
fer un monogràfic explicatiu i que els tècnics que hi han
treballat puguin venir a explicar i facin veure que totes
aquestes necessitats i tots els projectes que ja hi ha a
l’Ajuntament, s’han actualitzat, sistematitzat i posat en un
únic document; que la raó principal en quant a la progressió
dels compromisos pressupostaris és que és necessari preveurela, ja que en l’hipotètic cas que el mes de setembre de 2017
es concedís la subvenció no tindrien cap possibilitat de
posar-la en marxa tan aviat, ja que s’han de fer tots els
processos
administratius
necessaris
per
la
selecció,
l'adjudicació i la redacció dels plecs; que això els portaria
a bona part del 2018 i que començarien a executar-se a partir
del 2019; que, per tant, és sensat preveure que sigui a
partir d’aquell moment que es puguin començar a executar tots
aquests projectes; que los consejos ciudadanos es una
traducció directe del Consell assessor de promoció econòmica
que han tingut en funcionament els quatre darrers anys i que
és un organisme que el va definir en el seu moment com a
àcrata perquè no existeix formalment; que, en el seu moment,
va demanar al Ple municipal que permetés aquest sistema de
funcionament perquè permetia convocar la gent, tots els que
volguessin
venir
i
totes
les
entitats
a
reunir-se
periòdicament per parlar informalment de tot un seguit de
temes que els semblaven importants i interessants; que d’allà
sortien algunes conclusions que els han permès tenir una
visió més clara, però que avui creu que tenen sobre la taula
la petició de constitució d’un consell més formal, que tindrà
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actes que els hi podran proporcionar, però també convidar-los
perquè està previst que així sigui i que a partir d'ara
puguin tenir una formalització perquè aquests anys anteriors
era un consell àcrata, ja que no tenia una formalització
específica.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu
que diu que justamente eso es lo que les preocupa porque en
el proyecto dice que ha sido un proyecto participativo y que
han preguntado a personas de esta ciudad que participan
mucho, pero que no sabían qué era ni habían participado en el
proyecto; que no le gusta ver un proyecto que habla mucho de
participación y que posiblemente el elemento participativo,
como se ha hecho en otras ciudades de España para este mismo
proyecto, se ha basado en proyectos participativos, pero que
aquí no han tenido exactamente un proyecto participativo; que
quizás sea una de las debilidades del proyecto porque desde
su punto de vista no ha sido participativo; que habrá sido a
partir de consejos informales, pero participación no ha
habido mucha; que es la segunda vez que les repite sobre el
tema de la participación porque cuando se lo rechazaron ya
les comentó que podrían plantearse si se volvían a presentar
abrir ese proceso de participación y que cree que es
importante ya que entonces no solo se lo hacen suyo los
grupos políticos, sino que la ciudadanía también puede
hacerse suyo ese proyecto y todos pueden empezar a creer en
mejorar Figueres y en realizar unos proyectos de inversión
que estén consolidados.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Toro Coll que diu que eren dos temes diferents; que el
consell assessor era una pregunta molt concreta; que el tema
participatiu sí que s’ha portat en aquesta segona fase; que
tots els processos participatius s’han desenvolupat amb
cadascun dels temes independentment, no per a l’EDUSI perquè
no existia com a tal, però sí que s’han fet processos
participatius en diversos àmbits; que aquests s’han aportat
en aquests moment a la segona convocatòria; que ara hi ha uns
processos de participació ciutadana que sí consten i que està
d’acord en què en els moments en que han institucionalitzat
els processos de participació ciutadana permetrà tenir-ho tot
molt ben documentat de cara al futur.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que li
agradaria ampliar informació respecte al que ha demanat el
senyor Amelló; que aquest projecte se centra més en el que és
trama urbana consolidada que no en els entorns de la ciutat;
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que l’explicació és que allò que no està en urbana
consolidada, allò que encara està pendent de desenvolupament
urbanístic té els seus mecanismes a través de l’urbanisme de
transformació i de finançament d’aquestes transformacions a
través de l’urbanisme com, per exemple, quan es desenvolupi
el barri de la Nova Estació allà encara queden terrenys de
sòl urbanitzable i que normalment tot això es posa en marxa a
través de promotors privats i amb les cessions gratuïtes cap
a les entitats públiques; que hi ha aquests mecanismes de
finançament del que han de ser els espais públics o els
equipaments i que, per tant, aquests plans o projectes
específics que són de sanejament i cohesió i desenvolupament
sostenible, es fixen en trames urbanes consolidades perquè
aquí no hi ha cap organisme que ho financi; que no hi ha
mecanismes de finançament i transformació si no hi ha
subvencions específiques o fons específics municipals o
autonòmics; que és aquest el motiu pel qual aquests projectes
van enfocats a llocs totalment construïts i consolidats com
és el que tenen en funcionament a la ciutat i que tot allò
que sigui possible desenvolupar edificants o sorgint nous
barris ja té els seus mecanismes de finançament.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Armengol
Subirós que diu que donaran suport a l'aprovació d'aquest
dictamen, però que vol fer una parell de comentaris; que
també es volen afegir a la petició dels annexes, ja que
suposa que han de donar més llum a un document que dóna molta
llum sobre moltes coses; que és un document que consideren
molt important; que serà qüestió d’anar-lo estudiant, llegint
i repassant de tant en tant, ja que dona indicacions
fonamentades sobre el futur d’aquesta ciutat que cal tenir en
compte; que avui serà molt breu perquè només vol expressar un
temor; que avui per unanimitat o per àmplia majoria
s'aprovarà aquest dictamen i, per tant, el document
estratègic que el sustenta; que és un document que recalca
molt els temes d’integració social i convivència; que d’una
manera textual l’Objectiu estratègic 1 diu “Impulsar la
integració social i la convivència de la ciutadania, prestant
especial atenció als collectius vulnerables, que han vist
agreujada la seva situació i es troben en risc d’exclusió per
motius residencials, socials o econòmics”; que aquí són molts
els que tenen sensibilitat social; que no es considera
portaveu de ningú, però que sí que és cert que un estudi
d’aquesta magnitud li atorga un 35% de pes en aquest capítol,
que vol dir que si dels 10.000.000 euros que estan previstos
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proposen dedicar-ne 3,5 a temes d’habitatge social i de
cohesió social, vol dir que es considera aquest tema com a
prioritat 1; que tots estan d’acord que aquest és un camí que
cal seguir, però que el seu temor és que d’aquí uns dies
aprovin un pressupost que no tingui res a veure amb això o
que tingui poc a veure amb això perquè no vol ser massa
radical; que el seu grup ni ell entendria que en el proper
pressupost no hi hagués una presència molt important i
prioritària d'aquest tema molt, ja que tenen un estudi que
sustenta de forma rigorosa que haurien de dedicar una part
molt important i prioritària a
aquests temes; que li
agradaria que no fossin capaços d’aprovar en quinze dies o un
mes de diferència una cosa i la contrària; que li agradaria
que fossin coherents i que les resolucions que s’aprovin avui
no les contradiguin, per majoria o unanimitat, quan facin
l’aprovació dels pressupostos.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l'Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el
decret abans transcrit.
----5. Fires i festes: Es ratifica el 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 següents:
"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’illustracions 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
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
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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
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,
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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 donarvos. 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
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
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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.
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.
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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
aquarelles”. 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
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
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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.
Tipus
Import
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

Companyia
de Teatre
Drakònia

G55071542

De Res,
SCCL

F64528243

La
Blaquière
Gredifx

792854481000
19
B17970294

CONCEPTE
Disseny i
execució
tió
Construcció
nova
carrossa
Dromedaris
seguici
Màquines de

Tipus/
Annex
II

IMPORT

PARTIDA

Serveis
13

10.648,00 €

16 201 33800
226090

6.050,00 €

16 201 33800
226090

Submini
stramen
t
Serveis
26
Submini

1.946,00 €
2.541,00 €

16 201 33800
226090
16 201 33800
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neu

stramen
t

B66372467

Espectacle
seguici

Serveis
26

2.178,00 €

16 201 33800
226090

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

Serveis
26

432,48 €

16 201 33800
226090

Serveis
26

432,48 €

16 201 33800
226090

Serveis
26

19.027,00 €

16 201 33800
226090

Submini
stramen
t

3.872,00 €

16 202 32600
226990

Serveis
26

2.009,81 €

16 202 32600
226990

Serveis
26

2.809,62 €

16 202 32600
226990

Artigestio
n
Servicios
artísticos
SL
Artigestio
n
Servicios
artísticos
SL

Isabel
Bellvehí
Negre
Anna
Garcia
Casals
Francesc
Martinell

43674449W

40452550N
40443104L

Companyia
de Teatre
Drakònia

G55071542

Ettore
Bataglia
Trujillo

40452798F

Anncon
Lleure i
Oci SL

B17767583

Associació
Cultural
Aram
Minyons
Escoltes i
Guies Sant
Jordi de
Catalunya
Gràfiques
Trayter SL

Presentació
encesa de
llums
Presentació
encesa de
llums
Disseny i
coordinació

Construcció
carrossa
consell
d'infants
Disseny
tallers
infantils
atrezzo
consell
infants
Monitoratge
suport
cavalcada
consell
infants

226090

G55004527

monitoratge
de suport

Serveis
26

3.300,00 €

16 204 32600
226991

G08931974

monitoratge
per a nens
amb atenció
especial

Serveis
26

1.600,00 €

16 204 32600
226991

B17848912

Impressió
programa

Serveis
15

2.223,92 €

16 204 32600
226991
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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

41551694D

Premis
concurs
dibuixos p5

Submini
stramen
t

752,00 €

16 204 32600
226990

77016151V

Disseny
flyer

Serveis
13

121,00 €

16 204 32600
226990

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

Serveis
26

14.653,10 €

16 206 92400
226994

Agnès
Figueres
Ferrer

40451012S

Dinamitzaci
ó tallers
Disseny
imatge
Nadal als
barris,
impressions
, etc

Serveis
13

5.169,73 €

16 206 92400
226992

Victor
Martín
Álvarez
Serra
Rafael
Herrero
Sancho
Enric Sala
Juncà

Pau
Regincós
Seguí
Centre
d’Estudis
d’Innovaci
ó i
comunicaci
ó Política
SL
Valoriza
Facilities
SAU
Phoenix.
Vigilància
Seguretat
SA
Daniel
Ibáñez
López-Khan
Cartrö

40332381H

Espai
Ludoteca

Serveis
26

4.767,40 €

16 206 23100
226990

B17899956

Jocs gran
format

Serveis
26

2.262,00 €

16 206 23100
226990

A83709873

Neteja
centres
socials

Serveis
14

650,00 €

16 206 23100
226990

A63321228

Vigilància
espectacles

Serveis
23

400,00 €

16 206 23100
226990

46545988Z

Espectacle
Simfonautes

Serveis
26

1.331,00 €

16 206 23100
226990
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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

40332381H

Tallers,
activitats,
material

Serveis
26

10.406,00 €

17 204 33800
226090

F65343287

Taller de
ioga en
família

Serveis
26

175,00 €

17 204 33800
226090

46320156L

Taller de
cuina hindú

Serveis
26

170,00 €

17 204 33800
226090

40431713J

Taller
d'scrapbook

Serveis
26

200,00 €

17 204 33800
226090

B17695560

Condicionam
ent espais

Serveis
27

1.380,68 €

17 204 33800
226090

G08931974

monitoratge

Serveis
26

10.144,98 €

17 204 33800
226090

38782397G

mòdul
exterior

534,82 €

17 204 33800
226090

J55235121

Taller de
Sushi

Submini
stramen
t
Serveis
26

665,50 €

17 204 33800
226090

39326174S

Taller de
màgia

Serveis
26

636,00 €

17 204 33800
226090

G55143317

Taller de
teatre

Serveis
26

460,00 €

17 204 33800
226090

77998028Z

Taller de
rajoles de
la Bisbal

Serveis
26

700,00 €

17 204 33800
226090

40438984Q

Grapat

Serveis
26

373,18 €

17 204 33800
226090

Pau
Regincós
Seguí
Xarxa
Integral
de
Profession
als i
Usuàries,
SCCL
Maria del
Roser
Raluy
Viñals
Francesc
Gaspar
López
Bastaix SL
Minyons
Escoltes i
Guies Sant
Jordi de
Catalunya
Jordi
Batlle
Collet
López
Bonillo SC
Josep
Lluís
Vilarasau
Varela
Associació
Juvenil A
mossegades
Josep
Torres
Arjona
Jordi
Soler Prim
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Músics de
Girona
SCCL
Marta
Sánchez
Quintana
Edukabits
didàctica
SL
Eloi
Salvat
Vallmajó
Casino
Menestral
Figuerenc
Grup
Vivaldi
rock i
clàssica,
S.L.

ContaContes
la
Minúscula
Taller de
cupcakes i
galetes

Serveis
26

310,37 €

17 204 33800
226090

Serveis
26

400,00 €

17 204 33800
226090

Tallers
electrònica

Serveis
26

1.080,00 €

17 204 33800
226090

Premis
concurs
dibuixos p5
Visita al
refugi
antiaeri

Submini
stramen
t

74,25 €

17 204 33800
226090

Serveis
26

145,20 €

17 204 33800
226090

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

G17734948

Actuació
infantil
plaça
ajuntament

Serveis
26

1.990,00 €

17 201 33800
226090

40422325D

Tractors

Serveis
2

700,00 €

17 201 33800
226090

BTM Sound

B17571175

Lloguer
Walkies

176,42 €

17 201 33800
226090

AM94 Motor

A17401324

484,00 €

17 201 33800
226090

AM94 Motor

A17401324

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

Associació
Cultural
Dos per
Quatre
Àngel
Casas
Batlle

F17459991

40445297G

B55236624

77925326C

G17057910

Revisió
carrosses
Lloguer
camió
transports

Submini
stramen
t
Serveis
27
Submini
stramen
t
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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

B55097372

Vigilància
porxada
ajuntament

Serveis
23

79,86 €

17 201 33800
226090

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

B17354283

Joguines
tió i
concurs
fanalets

Submini
stramen
t

1.370,60 €

17 201 33800
226090

A63321228

Seguretat
Privada
Nits +
activitat

Serveis
23

4.925,76 €

17 201 33800
226090

40447974J

llibres
patge reial

Submini
stramen
t

600,00 €

17 201 33800
226090

414535716000
16

Espectacle
seguici

Serveis
26

4.600,00 €

17 201 33800
226090

807 882 923
00012

Espectacle
seguici

Serveis
26

3.000,00 €

17 201 33800
226090

40328872M

Disseny
carrosses
Fantasia

Serveis
13

726,00 €

17 201 33800
226090

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

Village
Protect
Seguridad
SLU
Village
Protect
Serveis
Auxiliars
SLU

Magatzems
J Franch
Phoenix
Vigilancia
y
Seguridad
SA
Esther
Marcos
Jordà
Companyia
Les Monts
Rieurs
Companyia
Freres
Lumiere
David
Faüchs
Xifra
ASS. AMICS
COBLA
OSONA
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Repartidor
s
Franquície
s SL
Club
Escola
Hípica
Tàrrega
Andres
Pujadas
SCP

B17967704

Enviament
flyer

Serveis
27

744,15 €

17 201 33800
226090

B25523036

Espectacle
seguici

Serveis
26

1.936,00 €

17 201 33800
226090

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 el seu vot serà afirmatiu; que van rebre explicacions per
part de la tècnica de cooperació que els han resultat
esclaridores i que, per tant, creu que són suficients, però
que no volen deixar d’expressar la seva estranyesa per un
seguit de fets puntuals i que acabarà amb un petició; que
pensen que hi ha massa partides aplicades a conceptes que en
principi no tenen relació, tot i que després s’explica, però
que si això és una pràctica molt habitual, al final deu
resultar que quan es fa la liquidació del pressupost, si algú
se’l mira no s’entén res; que si comencen a mirar partides i
resulta que no es corresponen a allò, sinó que s’apliquen a
llocs que no li correspon, si algun dia algú s’hi dedica i té
temps o capacitat per analitzar la liquidació del pressupost
al final no serviria per a res; que la seva correcció pública
seria al fet que es puguin arribar a realitzar un
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despropòsits com els que hi ha hagut amb aquest tema; que se
salven per la bona fe i perquè saben que al final les coses
són correctes tal com s’han fet; que pensa que en
l’explicació que ha fet la tècnica de cooperació se’n desprèn
una cosa important i que l’haurien de tenir en compte de cara
als nous pressupostos com és que la despesa corrent dels
temes de cooperació estan totalment penjats, és a dir, que no
hi ha cobertura suficient perquè si aquestes partides al mes
de maig ja estaven esgotades vol dir que és necessari dotarles millor; que creu que s'ha de prendre nota de fer les
dotacions suficients al pressupost d'aquest per no haver de
fer aquests equilibris després i que el tema de cooperació
tant pel tercer món com per a les partides que estan
destinades a la despesa corrent a la ciutat són tan
importants com perquè tinguin la dotació que es mereixen des
del primer dia.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego
Torres que diu que els ha semblat estranya una cosa que
voldrien preguntar; que als documents que els han arribat diu
que s'han contractat els serveis del Club Escola Hípica
Tàrrega; que entenen que a la província hi ha força hípiques
i que pregunta que per què es va anar a buscar una hípica a
Tàrrega si n’hi ha de més a prop.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Felip Gayolà
que diu que ho hauria de mirar exactament, però que se suposa
que la persona que porta la direcció tècnica i artística de
tot això va considerar que a Tàrrega li feien més econòmic i
que ho hauria de mirar, però que s’imagina que va per aquí.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Borrego Torres que diu que els agradaria que els fes arribar
l'aclariment.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l'Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el
decret abans transcrit.
----6. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de
l'Alcaldia de 20 de desembre de 2016 pel qual es va acceptar
una subvenció per a l’execució del Programa 30 Plus. El
senyor Toro Coll en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret següent:
"L'Ajuntament de Figueres va presentar al Servei
d'Ocupació de Catalunya una sollicitud de subvenció de
88.000 euros en el marc de l'Ordre TSF/284/2016, per a
l’execució del Programa 30 plus. En data 15 de desembre de
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2016 el Servei d'Ocupació de Catalunya va resoldre atorgar a
l'Ajuntament de Figueres una subvenció de 88.000 euros per a
l’execució del programa esmentat (Expedient SOC número 30P26-2016). L’import de la subvenció atorgada és de 88.000 €
(vuitanta-vuit mil euros) per a accions de prospecció,
orientació i formació que desglossada és:
Prospecció
28.000 €
Orientació
36.000 €
Formació
24.000€
TOTAL
88.000 €
L'Ajuntament haurà d'aportar una quantitat màxima per la seva
implementació donat que es consideren despeses els costos
salarials derivats dels dos contractes laborals per a la
prospecció i orientació de les persones participants del
projecte (salari brut, costos de Seguretat Social de
l'empresa,...). El cost màxim de contractació per part de
l'ajuntament d'un/a prospector/a seria de 655.85€ i d'un/a
orientador/a seria de 21.311,70€. Així, el cost total màxim a
aportar seria de 21.967,55 € (vint-i-un mil nou-cents
seixanta-set
euros
amb
cinquanta-cinc
cèntims).
Vist
l’informe del Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica, adjunt a
l’expedient, informant favorablement. Vist l’informe del
Tècnic d’Administració General, sempre tenint en compte les
advertències fetes en el seu informe adjunt a l’expedient.
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 1r.- Acceptar la
subvenció de 88.000 euros per a l’execució del Programa 30
Plus ja que és de gran interès per afavorir la inserció
laboral de persones en situació d’atur de la ciutat de
Figueres i la comarca de l'Alt Empordà. 2n.- Sotmetre aquest
acord a ratificació del Ple Municipal en la propera sessió
que es celebri.".
----7. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de
l'Alcaldia de 28 de desembre de 2016 pel qual es va acceptar
la subvenció del Programa Joves per l'Ocupació provinent del
Servei d'Ocupació de Catalunya. El senyor Toro Coll en fa
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat,
ratificar el decret següent:
"Expedient relatiu a la subvenció atorgada per a la
realització del Programa d'experiència professional per a
l'ocupació juvenil a Catalunya (Joves per l'Ocupació
convocatòria 2016 i anticipada 2017), núm. expedient JPO-322016. El programa es regula per l'Ordre EMO/254/2015 de 5 d'
agost
(DOGC núm. 6933 - 12.08.2015), de modificació de
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l'Ordre EMO/251/2014 de 4 d'agost (DOGC núm. 6680 de
06/08/2014) i la Resolució TSF/1912/2016, d'1 d'agost, per
la qual s’estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvenció
per a l’any 2016 i la convocatòria
anticipada pel 2017. El programa Joves per l'Ocupació és un
programa innovador de suport a l'experiència pràctica de les
persones joves d'entre 16 i 25 anys desocupades que combina
accions
d'orientació,
tutorització
i
seguiment
individualitzat,
formació
i
adquisició
d'experiència
professional en empreses i que facilita la seva inserció
laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema
educatiu. Aquest Programa de formació en alternança amb el
treball pretén estimular la formació i l'aprenentatge de les
persones joves que han abandonat el sistema educatiu,
mitjançant el seu contacte amb l'empresa. Fer-los veure que
la formació és necessària i una oportunitat que els permetrà
augmentar les seves possibilitats d'inserció. En data 21 de
setembre de 2016, mitjançant decret d'Alcaldia (ratificat pel
Ple en data sessió 6 d’octubre 2016), s'aprovava prendre part
en la sollicitud , davant el Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), per a concórrer a la convocatòria de la concessió
d’ajuts per a la realització del Programa d’Experiència
Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per
l'Ocupació convocatòria 2016 i anticipada 2017, mostrant així
la voluntat de promoure actuacions integrades envers el joves
aturats de la ciutat (entre els 16 a 25 anys i sense tenir
el Graduat d'ESO o abandonament prematur d'estudis) en un
marc de collaboració entre el Servei d'Ocupació de
Catalunya, l'Ajuntament de Figueres i les empreses de la
zona. Atesa l'aprovació del programa per mitjà de resolució
favorable de la directora del Servei d'Ocupació de Catalunya
(SOC) de data 05 de desembre de 2016, registre d'entrada
núm.24879 de data 05/12/2016 per atendre 40 joves, amb una
subvenció total de 166.090€ (cent seixanta-sis mil noranta
euros) i que es distribueix en les següents actuacions:
Actuacions
a)Tutorització i acompanyament a la inserció
b) Formació:
b.1 formació professionalitzadora
b.2 formació ESO/cursos accés cicles grau mitjà
c)Promoció de participació d'empreses
e)Incentius a persones joves participants
Quantia TOTAL de l'ajut

Import atorgat
72.000€
58.890€
7.200€
4.000€
24.000€
166.090€

Atès que l'inici d'execució del programa Joves per l'Ocupació
serà el dia 16 de desembre de 2016 i que haurà de finalitzar
a 31 de març de 2018, atenent a l'article 21 l'Ordre
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EMO/254/2015 de 5 d'agost (DOGC núm. 6933 de 12/08/2015).
S'Informa favorablement per: L' acceptació de la subvenció
del Programa Joves per l'Ocupació expedient SOC004/16/00032
provinent del Servei d'Ocupació de Catalunya que ens permetrà
treballar amb aquests
40 joves i fomentar la inserció
laboral i/o el retorn al sistema educatiu, mitjançant la
motivació, la qualificació professional, l'increment de
l'autoconfiança i l' autoestima. Per tot això, l'alcaldessa
presidenta resol: 1r- Acceptar d’acord amb l’informe amunt
transcrit la subvenció del Programa Joves per l'Ocupació
provinent del Servei d'Ocupació de Catalunya per un import
total de 166.090€ (cent seixanta-sis mil noranta euros) i que
es distribueix en les següents actuacions: a) Per actuacions
de tutorització i acompanyament a la inserció 72.000€
(setanta-dos mil euros). b) Per actuacions de formació
professionalitzadora 58.890€ (cinquanta-vuit mil vuit-cents
noranta euros). c) Despeses vinculades a la formació per a
l’obtenció del títol de graduat en ESO i a cursos d’accés a
cicles de grau mitjà 7.200€ (set mil dos-cents euros). d)
Actuació de promoció de participació d’empreses
4.000€
(quatre mil euros). e) Incentius als joves participants
24.000€ (vint-i-quatre mil euros). 2n.- Sotmetre aquest acord
a ratificació del Ple Municipal."
----8. Serveis municipals: El Ple de l'Ajuntament es dóna per
assabentat de l'Acord de negociació del conveni de Fisersa
Ecoserveis SA de 24 de desembre de 2016 i de l'Acord en
mediació per la desconvocatòria de la vaga d'escombraries de
la ciutat de Figueres de 24 de desembre de 2016. La
Presidència procedeix a la lectura dels acords següents:
"ACUERDO
DE
NEGOCIACIÓN
DE
CONVENIO
DE
FISERSA
ECOSERVEIS, S.A. PRIMERO.- MODIFICACIONES PACTADAS. El
Convenio Colectivo vigente se mantendrá en su redacción
actual, salvo las modificaciones derivadas de los acuerdos
que a continuación se transcriben. SEGUNDO.- ÁMBITO TEMPORAL
DEL CONVENIO. El convenio tendra una duracion de 5 años. El
Convenio que producirá efectos generales inmediatos a partir
de la fecha de su firma, entrará en vigor a efectos
económicos el día 01 de enero de 2016 y en su caso mantendrá
su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, con las
precisiones que a continuación se expresan.
Los efectos
económicos del Convenio se aplicarán exclusivamente al
personal comprendido en su ámbito general de aplicación y a
quienes se incorporen a dicho ámbito con posterioridad a la
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misma. TERCERO.- CONDICIONES ECONOMICAS PARA CADA UNO DE LOS
AÑOS DE VIGENCIA DEL CONVENIO. El incremento salarial para el
periodo de vigencia del convenio será el siguiente:
Año
2016: Todos los conceptos económicos y tablas salariales
vigentes a 31 de diciembre de 2015, se incrementarán durante
el año 2016 en el IPC estatal anual resultante a 31 de
diciembre de 2016. Año 2017.- Todos los conceptos económicos
y tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 2016, se
incrementarán durante el año 2017 en un 0,7 %.
Año 2018.Todos los conceptos económicos y tablas salariales vigentes a
31 de diciembre de 2017, se incrementarán durante el año 2018
en un 0,9 %.
Año 2019.- Todos los conceptos económicos y
tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 2018, se
incrementarán durante el año 2019 en un 1 %.
Año 2020.Todos los conceptos económicos y tablas salariales vigentes a
31 de diciembre de 2019, se incrementarán durante el año 2020
en un 1 %. Para los años 2017 a 2020 se pacta una cláusula
de garantía salarial referida al IPC estatal anual para el
supuesto que el incremento de éste índice sea superior al
porcentaje pactado.
CUARTO.- HORAS EXTRAORDINARIAS. Se
consolidaran las cantidades que en la actualidad se vienen
percibiendo
por
horas
extraordinarias
incluyendo
el
complemento denominado gratificación que abona el mismo
concepto, manteniéndose para su regulación el redactado
actual del convenio colectivo.
Los importes de las horas
extraordinarias
se
incrementarán
en
los
porcentajes
correspondientes a cada anualidad según acuerdo. QUINTO.JUBILACION. El Premio de Jubilación se incrementará en el
mismo porcentaje que se pacte para cada uno de los años de
vigencia del convenio. El importe del premio de jubilación
establecido para la edad de 64 años, se aplicará también para
el acceso a jubilación anticipada a los 65 y 66 años
atendiendo a las variaciones en la edad ordinaria de
jubilación vigente en cada momento. SEXTO.- ASUNTOS PROPIOS.
Tendrán preferencia a la hora de pedir un puente aquellos que
no hayan disfrutado de ninguno anteriormente. Se amplía en
un día más el permiso de asuntos propios a partir del tercer
año de vigencia del convenio, 2018 para los colectivos de
limpieza viaria y RSU. SÉPTIMO.- CONTRATACION. Se eliminan
todas las cláusulas adicionales de todos los contratos
individuales de trabajo que estén contra el contenido
material del convenio, respetándose aquellas que puedan
responder al reconocimiento de un derecho previo ad personam.
A título ejemplificativo podrían ser cláusulas del tipo
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“obligatoriedad de trabajar festivos y
domingos como
laborables”, “festivos y domingos 15%”, “obligatoriedad de
trabajar en festivo”.
OCTAVO.- PERSONAL QUE TRABAJE EN
DOMINGOS. Se respetará siempre el personal marcado en el plan
de gestión. Los trabajadores cuya jornada laboral incluya el
domingo como día laborable con carácter fijo, cobrarán un 15%
del salario base anual, a la finalización de la vigencia del
convenio, según escalado acumulativo del 5% en 2017, 5% en
2018 y 5% en 2019. NOVENO.- PAGAS EXTRAORDINARIAS. El pago
de las 4 pagas se realizará el día 15 o el día hábil
anterior, del mes que corresponda. DÉCIMO.- BOLSA DE TRABAJO.
Se mantendrán las dos bolsas de trabajo y quedarán vinculadas
temporalmente
a
la
vigencia
del
convenio
colectivo.
DÉCIMOPRIMERO.- FESTIVOS INTERSEMANALES. En el turno de
noche, los 15 días festivos intersemanales de cada año
compensatorios del turno de noche serán 13 días naturales y 2
laborables. DÉCIMOSEGUNDO.- JARDINERIA PLUSES DE TOXIDAD Y
PODA . En relación a la percepción de los pluses de toxicidad
y poda, las horas serán acumulables.
DÉCIMOTERCERO.DEFINICIÓN DEL PERSONAL OPERARIO. Se definirá la categoría de
operario-conductor para los trabajadores que conduzcan
barredoras de menos de 3.500 Kg., añadiendo una compensación
económica de 25 euros mensuales incrementando el actual plus
de actividad.
DÉCIMOCUARTO.- ASCENSOS . Todo el personal
comprendido en este convenio tendrá derecho a cubrir las
vacantes de categoría superior o plaza de nueva creación que
se produzcan en la empresa, por lo que, en materia de
ascensos, se crea una comisión paritaria de ascensos
compuesta por 4 personas, dos en representación de la empresa
y dos en representación de los trabajadores que se elegirán
entre los miembros del Comité de empresa.
Esta comisión
tendrá la finalidad de permitir a los trabajadores de esta
empresa el ascenso a una categoría superior. DÉCIMOQUINTO.RENOVACIÓN CARNET CAP. La empresa será la encargada de pagar
la renovación del CAP a los trabajadores y las horas del
curso se computarán como horas de trabajo.
El presente
acuerdo deberá ser ratificado, para su aprobación, por la
Asamblea de Trabajadores.
Parts signants. PER L’AJUNTAMENT
DE FIGUERES. Illma. Sra. Marta Felip i Torres. Joaquim Felip
i Gayolà. Manel Toro i Coll. PER FISERSA ECOSERVEIS, S.A.
Miquel Boix i Moradell. Jordi Pitarch i Peidró. Manel Castro
i Blanquer. Montserrat Buscató i Berta. PEL COMITÈ DE VAGA.
Jesús Girón Gutsens. Ricardo López Martín. Pau Gálvez Lot.
Pascual Sánchez García. Sebastián Moriel. Rufino Iranzo Díaz.
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Francesc Sorribes Martín. Mohamed Lharrak. Karim Ayahya
Fariss. ACORD EN MEDIACIÓ PER LA DESCONVOCATÒRIA DE LA VAGA
D'ESCOMBRARIES DE LA CIUTAT DE FIGUERES. Reunits a Figueres
el 24 de desembre de 2016. En representació de l'Ajuntament
de Figueres: Marta Felip i Torres, en qualitat d'alcaldessa
presidenta de la ciutat de Figueres. En representació de
Figueres de Serveis, SA, (en endavant FISERSA), el Sr. Manuel
Toro Coll en la seva condició de Conseller Delegat. En
representació de Fisersa Ecoserveis el Sr. Quim Felip Gayolà
en la seva condició de Conseller Delegat i el Sr. Miquel Boix
i Moradell en la seva condició d’assessor. El Comitè de vaga
de Fisersa Ecoserveis, SA, Jesús Girón Buscaquets, J.Pau
Gálvez Lot, Pascual Sánchez García, Sebastián Moriel Sánchez,
Francesc Sorribas Martín, Mohamed Lharrak, Ricardo López
Martín, Rufino Iranzo Díaz, Jesús Martínez Cros, Karim
Ayahaya
Fariss,
Vidal
Aragonés
Chicharro
(Assessor).
Reconeixent mútuament les dos parts la capacitat legal
necessària per arribar al present acord,
MANIFESTEN: Que
davant de la voluntat d'ambdues parts de resoldre el
conflicte que ha motivat la vaga a la ciutat de Figueres
ACORDEN: 1. Als treballadors dels serveis de jardineria i
enllumenat provinents de serveis que se subroguen a Figueres
de Serveis SA (en endavant FISERSA) se'ls aplicarà un conveni
franja
coincident
amb
l'activitat
que
desenvolupen
(jardineria i enllumenat). FISERSA reconeix expressament la
legitimitat negocial per al conveni franja del sindicats
CO.BAS i CC.OO així com de donar-se tots els requisits
formals pel aquest conveni. FISERSA manifesta expressament
que no negociarà en el Conveni de FISERSA cap de les
condicions que es regulin en el conveni franja i que
traslladaran al conveni d'empresa que les condicions
regulades en el conveni franja de jardineria i enllumenat
seran les allà regulades. 2. Els treballadors subrogats i
aquelles noves incorporacions que realitzin les activitats
que formen part de l'àmbit funcional de jardineria i
enllumenat els hi serà d'aplicació el conveni franja fins que
es mantingui la seva vigència. Si hi hagués finalització de
la vigència se'ls aplicaran els increments que es vagin
produint anualment al salari base del conveni de FISERSA. Una
vegada pactat el nou conveni franja s’aplicaran els
increments del mateix i quedarien sense efecte els aplicats
derivats del conveni de FISERSA compensant les quantitats
percebudes per les efectivament liquidables. 3.- A partir de
la subrogació tindran preferència a l'hora de cobrir noves
32

necessitats de llocs de treball en els serveis de jardineria
i enllumenat públic de FISERSA, aquells treballadors que no
van ser objecte de subrogació i que haguessin format part de
la borsa de treball d'ECOSERVEIS, mitjançant contracte
temporal en aquests serveis. 4. La jornada laboral dels
treballadors que seran subrogats és de 35 hores. Durant la
vigència del RDL 20/2012 el diferencial de jornada de les 35
hores a les 37,5 hores es realitzarà mitjançant formació i/o
informació no presencial. 5. Els treballadors subrogats que
tinguin
la
condició
de
representants
unitaris
dels
treballadors mantindran la seva condició fins a final de
vigència del mandat. 6. A les incorporacions per la
realització de les activitats de jardineria i enllumenat
posteriors a la subrogació a FISERSA SA del personal de
FISERSA ECOSERVEIS SA els signants reconeixen que els hi
resulta d'aplicació el conveni franja. 7. La part empresarial
del present acord manifesta que és voluntat reduir les
diferencies retributives existents (entre els subrogats i els
treballadors i treballadores de FISERSA SA) amb augments
salarials sempre que respectin els principis de legalitat,
disponibilitat econòmica i equitat entre tot el personal
depenent de l'Ajuntament de Figueres. La part social valora
molt positivament la proposta. 8. Els treballadors i
treballadores subrogats/des de Fisersa Ecoserveis SA a
FISERSA tenen reconeguda la condició de treballadors fixes en
tractar-se d'una plantilla autònoma d'activitats que no es
feien fins ara per FISERSA, estabilitzant el seus llocs de
treball fins el moment de la seva extinció i sense que
tinguin la consideració de indefinits no fixes ni hagin de
superar cap concurs o oposició. 9. Respecte al conveni franja
els signants es comprometen a acordar el seu contingut
material simultàniament al present acord i a la seva
signatura el mateix dia de data d'efectes de la subrogació
dels treballadors i les treballadores de Fisersa Ecoserveis
SA a FISERSA . 10è.- La representació social amb aquest acord
dóna per desconvocada la vaga amb efectes immediats i es
compromet a notificar-ho a l’Autoritat Laboral i a tots els
interessats en el termini més breu possible. 11è.- Els
referits convenis franja i norma paccionada de Fisersa
Ecoserveis SA tindran com a contingut material els acords
adjunts al present per les matèries que modifiquen. En
relació a la resta de continguts se’ls hi mantindrà el vigent
conveni de Fisersa Ecoserveis SA. El conveni franja
incorporarà el contingut del nou conveni de Fisersa
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Ecoserveis SA excepte per aquelles matèries que no facin
referència a jardineria i d’enllumenat. I perquè així consti
signen el present document a Figueres. Marta Felip i Torres.
Alcaldessa Presidenta.
El Comitè de Vaga de Fisersa
Ecoserveis SA. Manuel Toro Coll. Conseller delegat de
FISERSA. Joaquim Felip Gayolà. FISERSA ECOSERVEIS, SA, Miquel
Boix i Moradell. FISERSA ECOSERVEIS, SA." Prossegueix amb
l’ús de la paraula la Presidència que diu que es tracta d'un
donar compte derivat d'un compromís que van adquirir amb
anterioritat que en aquest plenari municipal es podria parlar
de com es va arribar a l'acord en aquesta vaga convocada els
dies 20, 21, 22, 23 i 24 de desembre; que s'aconsegueix
arribar a la desconvocatòria de la vaga el dia 24 de desembre
a les 12 de la nit mitjançant una medicació que va tenir lloc
en aquesta sala de plens; que en tot l’any des del moment en
què es constitueix la mesa de negociació, al gener del 2016,
no havia estat possible avançar més enllà de l'article primer
del conveni collectiu dels treballadors d’Ecoserveis que era
el que s’havia de negociar durant l’any perquè les postures
irreconciliables abastaven l’article primer que era sobre
quin àmbit funcional o substantiu i empresarial havia de
tenir aquest conveni i què passaria en el moment de la
incorporació d’aquests serveis de jardineria i enllumenat a
l’empresa municipal 100% Fisersa; que el contingut d’aquest
conveni no té més transcendència; que entenen que és un
conveni raonable dins la mitjana que hi ha de reconeixement
de drets i deures de treballadors de serveis públics al
sector; que li agradaria repetir el que han anat dient aquest
dies des que es va realitzar aquesta injusta vaga i que queda
ben plasmat en l’acord de desconvocatòria de la mateixa com
és que es va fer una vaga de recollida d’escombraries per
discussions en el conveni collectiu del servei de jardineria
i d’enllumenat; que això és el que fa absolutament incoherent
la vaga que va tenir lloc a la ciutat de Figueres els dies 20
a 24 de desembre i que aquí entenen la injustícia i la
desproporció d’aquesta vaga de recollida d’escombraries; que
una discussió que afectava el conveni dels serveis de
jardineria i enllumenat va arribar a través de la
desconvocatòria d’una vaga de recollida d’escombraries que és
justament on més mal fa al servei públic i que es va
utilitzar el servei que més mal fa a la ciutat en unes dates
que tots són conscients del què significa com és una vaga de
recollida d’escombraries i neteja en vigílies de Nadal.
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Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que
todas las preguntas que tenían que hacer ya las presentaron
en la sesión de control; que no harán preguntas, pero sí que
quiere matizar algunas cosas sobre dar cuenta de este punto
8; que le parece que este dar cuenta responde más al hecho
que hayan presentado la moción de control que a una voluntad
de ser transparentes porque, como ya le dijeron la última
vez, la transparencia de cómo ha ido toda la negociación no
la han vivido y no la han tenido; que no han tenido la
sensación que se les haya contado paso por paso como ha ido
todo el proceso; que cuando la alcaldesa dio cuenta a los
portavoces del acuerdo se pudo dar cuenta que el grupo de
Ciutadans no había quedado satisfecho ya que al cabo de dos
días presentaron esta moción de control; que en esta moción
de control han intentado expresar todas las dudas que creen
que se deben resolver y se deben explicar a los ciudadanos de
Figueres para que les quede claro o puedan formarse una
opinión de porqué han sufrido esa huelga; que se reservan
todas sus preguntas para el punto número 12, pero que
agradece que hayan incluido este punto, ya que si por
voluntad propia han decidido dar cuenta pues bienvenido sea y
que lo deberían de coger como ejemplo para ir dando cuenta de
muchas más cosas que puedan ir sucediendo durante los
próximos años.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez
Dipp que diu que ja s’ha explicat que hi haurà un altre punt
en el qual parlaran sobre la qüestió, però que vol aprofitar
per expressar la sorpresa davant part de l'argumentari que
l'alcaldessa planteja en aquest donar compte; que troba molt
greu que es facin afirmacions com és dir que va ser “una vaga
injusta”; que mai una vaga és injusta; que vaga és un
instrument perfectament legal; que és un instrument que els
treballadors i treballadores tenen a la seva disposició per
reclamar els seus drets, en aquest cas els drets dels
treballadors de l’empresa mixta Ecoserveis; que considera que
aquestes valoracions que s'han fet no són adequades en el
moment en el que estan; que el que desitjarien és que
poguessin
fer
una
explicació
detallada
sobre
les
conseqüències per a l’Ajuntament i no tan a entrar en unes
valoracions que van directament a fer unes acusacions molt
injustes cap als treballadores i treballadors d’Ecoserveis
que estaven en una vaga totalment legal i plenament
contextualitzada en una reivindicació legítima com és
garantir les condicions de treball, la metodologia i la
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vinculació legal que es plantejava per poder mantenir
aquestes condicions laborals; que ara fa aquest apunt, però
que després al punt número 12 entrarà en cadascuna de les
qüestions que es plantegen a la moció de control; que la
Candidatura d'Unitat Popular ha mostrat el seu posicionament
en aquest sentit; que ho ha fet públicament; que només li
queda felicitar la feina dels treballadors que són els
primers perjudicats en una vaga i que vol recordar que mai
una vaga es fa per gust, sinó que es fa per una situació
totalment injusta.
Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu
que esperaran al punt 12 per parlar sobre el tema de la vaga
d’Ecoserveis.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus
que diu que no duplicaran debats; que en el punt 12 hi ha una
moció de control per a aquest tema i que exposaran allà la
seva opinió.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per
assabentat dels acords abans transcrits.
----9. Urbanisme: S'aprova el text refós del Pla especial
urbanístic i integral i de millora urbana per a la concreció
de la titularitat, tipus i ordenació de l’equipament del
carrer Fossos 17 de Figueres, d’iniciativa particular. La
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent:
"La Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 22 de
juny de 2016, va adoptar l’acord de suspendre l’aprovació
definitiva del Pla especial urbanístic i integral i de
millora urbana per a la concreció de la titularitat, tipus i
ordenació de l’equipament del carrer Fossos 17 de Figueres,
promogut per la Congregació dels Germans de les Escoles
Cristianes, fins que mitjançant un text refós s’incorporin
les prescripcions següents: “1.1 Cal completar l’article 6 de
la normativa “Usos” en el sentit que els usos residencials
podran assolir un màxim del 10% del sostre establert per a la
parcella d’equipament i sempre i quan estigui vinculat a
l’ús principal educatiu. 1.2 Cal obtenir i incorpora les
prescripcions, si escau, dels informes de la Dirección
General
de
Ferrocarriles;
de
la
Administración
de
Infrastructuras Ferroviarias (ADIF), i de la Dirección
General de Aviación Civil.” D’acord amb l’anterior s’han
sollicitat i obtingut els informes esmentats en sentit
favorable i els promotors del Pla han aportat, amb escrit
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registrat d’entrada del 22 de novembre de 2016 el text refós
que incorpora la concreció de la limitació d’usos, a
l’article 6 de la normativa, en els termes adoptats per
l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona, transcrits.
Vist l’informe tècnic i jurídic, i atès el que disposa el
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, i amb les modificacions de la
l’article 76 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives (DOGC 13-3-2015) I,
atès el que disposa el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s'aprova el reglament de la Llei d'urbanisme, així com
la normativa sectorial aplicable i el que disposa la
legislació estatal bàsica, la Comissió informativa general
proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels acords següents:
1r.- Aprovar el text refós del Pla especial urbanístic i
integral i de millora urbana per a la concreció de la
titularitat, tipus i ordenació de l’equipament del carrer
Fossos 17 de Figueres, d’iniciativa particular. 2n.- Trametre
l’expedient i el text refós, per duplicat, i diligenciat i
verificat d’aprovació per part de l’Ajuntament Ple, als
Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona, als efectes de
que procedeixi, si s’escau, a donar conformitat al text refós
i procedir a l’aprovació definitiva del Pla especial, tot
ordenant la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i de
la normativa que incorpora el pla, per a la seva eficàcia.
3r.- Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció dels
actes que corresponguin en execució dels acords anteriors."
Seguidament, intervé el senyor García Quesada que diu
que el seu grup donarà suport en aquesta iniciativa popular;
que els sembla molt interessant, però que creu que
s’enganyarien a ells mateixos si entenguessin que serà un
alberg per a la ciutat; que creu que Figueres és una ciutat
turística i que si fa gala d’això és que té una greu mancança
d’infraestructures; que manca aquest alberg juvenil; que és
necessari; que fa massa anys que aquesta ciutat no disposa
d’un alberg juvenil; que mirant l’hemeroteca, creu que hi ha
un acord de l’Ajuntament, de fa més de 15 anys, on tots els
grups demanaven a la Generalitat de Catalunya la creació d’un
alberg juvenil, i amb tot aquest temps, en diferents
consistoris, aquest alberg no ha reeixit; que la creació
d’aquest alberg per part d’aquesta entitat religiosa li
sembla molt lloable, respectable i que no hi tenen res a dir,
però que volen posar de manifest aquesta mancança que tenen;
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que creu que són moltes les escoles i instituts d’aquesta
ciutat que fan intercanvis amb altres instituts i escoles
d’altres llocs d’Europa i que no tenen on allotjar un nombre
important d’estudiants quan vénen a aquesta ciutat; que
s’imagina que els directors i directores de les escoles de
primària i instituts s’hauran fet aquesta pregunta; que un
alberg seria el lloc ideal perquè es poguessin allotjar el
joves si és que es pretén
potenciar els graus de cicle
superior i pretenen que el jovent de la comarca o altres
llocs puguin venir a la ciutat a fer estada per dur a terme
aquests estudis i que, aprofitant que s'aprova aquest
dictamen per construir aquest alberg privat, li agradaria que
l'Ajuntament s'emplacés a la construcció d’un alberg juvenil
que fa molta falta a la ciutat.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que en cap cas s’enganyen; que tenen molt
clar que és una iniciativa particular i que és un edifici
dins el recinte l’escola La Salle; que la promoció d’aquest
pla especial ve d'aquesta escola i per als seus usos, sense
perjudici que quan estigui construït hi pogués haver una
possible concertació d'algun espai; que d'això se n’ha parlat
amb el director de l’escola; que en cap cas s’enganyen
pensant que això serà públic; que no ha estat la voluntat en
cap moment, sinó que, al contrari, que s'ha de manifestar
l’absoluta necessitat en aquesta ciutat de tenir un alberg;
que el propi programa electoral de Convergència i Unió preveu
aquesta necessitat i que tenen clar, fins i tot, el lloc on
seria idoni ubicar-lo com és l’edifici dels antics jutjats,
actualment ocupats per les activitats del Casino Menestral,
al carrer Poeta Marquina, al costat del Passeig Nou; que
estaria a prop del centre de la ciutat i a mig camí de
l’Estació d’Alta Velocitat; que ho tenen claríssim, però que
falta que el Casino menestral pugui reformar-se i obrir i que
les seves activitats tornin a l’edifici del carrer Ample; que
entén que veuen claríssimament l’alberg a l'edifici dels
antics jutjats al carrer Poeta Marquina, ja que es tracta
d’un edifici municipal; que aquesta seria la voluntat del
grup municipal de Convergència i que creu que tots veuen
clara la necessitat, però sense perjudici que si La Salle
tira endavant aquesta iniciativa i porta a terme el projecte
de reforma i en fa un alberg, seria bo que poguessin
concertar algunes places per obrir-lo a la ciutat.
Seguidament, intervé el senyor García Quesada que diu
que ho celebren i se n’alegren, però que la concertació és
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una solució provisional i que insisteixen en la necessitat
d’obrir al més aviat possible un alberg juvenil per a la
ciutat.
Seguidament, intervé la senyora Galimany Granés que diu
que el tema de l'alberg el té present com a persona que ha
viatjar des del primer dia que va entrar a la regidoria; que
són llocs on compartir experiències, que enriqueix molt la
ciutat i que, per això, ha tingut alguna conversa, encara que
sigui informal, amb la coordinadora territorial de joventut a
Girona; que també ha mostrat el seu interès per conèixer el
projecte d’alberg de La Salle i que tenen molt clar, tal com
van posar al seu programa electoral, que l’existència d’un
alberg a Figueres és fonamental.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----10. Aportacions i subvencions: S'aprova el "Conveni de
collaboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
i l'Ajuntament de Figueres en el marc del Programa
d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a
Catalunya Joves per l'Ocupació". El senyor Toro Coll
procedeix a la lectura del dictamen següent:
"El programa Joves per l'Ocupació és un programa
innovador de suport a l'experiència pràctica de les persones
joves d'entre 16 i 25 anys desocupades que combina accions
d'orientació, tutorització i
seguiment individualitzat,
formació i adquisició d'experiència professional en empreses
i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i
fomenta el seu retorn al sistema educatiu. El programa es
regula per l'Ordre EMO/254/2015 de 5 d' agost
(DOGC núm.
6933 - 12.08.2015), de modificació de l'Ordre EMO/251/2014 de
4 d'agost (DOGC núm. 6680 de 06/08/2014) ) i
la Resolució
TSF/1912/2016, d'1 d'agost, per la qual s’estableixen les
bases reguladores per a la concessió de subvenció
per a
l’any 2016 i la convocatòria anticipada pel 2017. Aquest
Programa de formació en alternança amb el treball pretén
estimular la formació i l'aprenentatge de les persones joves
que han abandonat el sistema educatiu, mitjançant el seu
contacte amb l'empresa. Fer-los veure que la formació és
necessària i una oportunitat que els permetrà augmentar les
seves possibilitats d'inserció.
En data 21 de setembre de
2016, mitjançant decret d'Alcaldia (ratificat pel Ple en data
sessió 6 d’octubre 2016), s'aprovà prendre part en la
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sollicitud, davant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC),
per a concórrer a la convocatòria de la concessió d’ajuts per
a la realització del Programa d’Experiència Professional per
a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'Ocupació
convocatòria 2016 i anticipada 2017, mostrant així la
voluntat de promoure actuacions integrades envers el joves
aturats de la ciutat (entre els 16 i els 25 anys i sense
tenir el Graduat d'ESO o abandonament prematur d'estudis) en
un marc de collaboració entre el Servei d'Ocupació de
Catalunya, l'Ajuntament de Figueres i les empreses de la
zona. Atesa l'aprovació del programa per mitjà de resolució
favorable de la directora del Servei d'Ocupació de Catalunya
(SOC) de data 5 de desembre de 2016, registre d'entrada
núm.24879 de data 05/12/2016 per atendre 40 joves, amb una
subvenció total de 166.090€ (cent seixanta-sis mil noranta
euros) i que es distribueix en les següents actuacions:
Actuacions
a)Tutorització i acompanyament a la inserció
b) Formació:
b.1 formació professionalitzadora
b.2 formació ESO/cursos accés cicles grau
mitjà
c)Promoció de participació d'empreses
e)Incentius a persones joves participants
Quantia TOTAL de l'ajut

Import atorgat
72.000€
58.890€
7.200€
4.000€
24.000€
166.090€

Atès que a partir de la resolució d'aprovació de la subvenció
es van generar les partides corresponents pel Programa Joves
per
l'Ocupació
mitjançant
Decret
d'Alcaldia
de
data
20/12/2016 les quals corresponen a:
- 16 401 24103 13100
Personal
temporal
JPO-32-2016.
16
401
24103
1600
Assegurances socials JPO-32-2016. - 16 401 24103
22699
Formació i promoció d'empreses JPO-32-2016. - 16 401 24103
48000 Incentius joves per a l'ocupació JPO-32-2016. Atès que
en data 14 de desembre de 2016 (núm. de registre S2016016440)
via EACAT, es notifica al Servei d'Ocupació de Catalunya el
document anomenat Certificat d'inici del Programa. En aquest
s'especifica que l'execució del programa JPO-32-2016 és a
data d'inici 16 de desembre de 2016 i la data de finalització
a 31 de març de 2018, atenent a l'article 9 de la Resolució
TSF/1912/2016, d'1 d'agost, per la qual s’estableixen les
bases reguladores per a la concessió de subvenció per a l’any
2016 i la convocatòria anticipada pel 2017 (DOGC núm. 7177 de
04/08/2016). Atès que a la base 10.3 de l'Ordre EMO/251/2014
de 4 d'agost es preveu la formalització d'un conveni de
collaboració entre l'entitat promotora del programa, en
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aquest cas l'ajuntament, i el Servei d'Ocupació de Catalunya.
En aquest conveni es detallen les tasques i responsabilitats
de l'Ajuntament en la gestió del programa. En aquest conveni
no es detallen costos econòmics. Vist l’informe de la tècnica
del Servei Municipal d’Informació i Orientació per a
l’Ocupació (SMIO), de l’Àrea de Promoció Econòmica en el que
justifica la conveniència d’aprovar el conveni marc de
collaboració pel Programa Joves per l'Ocupació expedient
SOC004/16/00032 entre la nostra entitat i el Servei
d'Ocupació de Catalunya que ens permetrà treballar amb
aquests 40 joves i fomentar la inserció laboral i/o el retorn
al sistema educatiu. En
base
als
antecedents
exposats,
la Comissió Informativa General proposa al Ple, que
adopti
els
acords
següents: 1r.- Aprovar el “Conveni de
collaboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
i l’Ajuntament de Figueres en el marc del Programa
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya Joves per l’Ocupació” següent:
"CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES EN EL MARC DEL
PROGRAMA D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ JUVENIL
A CATALUNYA “JOVES PER L’OCUPACIÓ”.
Figueres,
REUNITS:
D’una part, la senyora Mercè Garau i Blanes, director/a del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en ús de les facultats
que li són conferides d’acord amb l’article 27 de la Llei
13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
D’altra part, la senyora Marta Felip i Torres en qualitat
d’Alcaldessa-Presidenta i en virtut del nomenament efectuat
en la sessió extraordinària del Ple Municipal del dia 13 de
juny de 2015, fent ús de les facultats que li són reconegudes
a l’article 53 del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril.
MANIFESTEN:
I. Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb
l’article 22 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació
del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, és un organisme autònom de naturalesa pública i de
caràcter administratiu adscrit al Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies el qual té assignades les
competències en matèria d’ocupació, el qual n’exerceix la
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direcció estratègica, en fa el control i en garanteix
l’avaluació de l’activitat.
D’acord amb l’article 23 de l’esmentada Llei, el Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya és el responsable de
l’ordenació, el desenvolupament, l’execució, el seguiment i
l’avaluació dels serveis i programes que despleguen la
política d’ocupació de Catalunya, en el marc legal vigent.
Així mateix l’ordenació del sistema ocupacional de Catalunya,
l’organització i l’actuació del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (SOC), d’acord amb la Llei, s’ha d’ajustar a uns
principis rectors, entre els quals es troben, l’establiment
de la cooperació i la collaboració amb el sistema d’ocupació
de Catalunya, entre altres, de les administracions locals.
II. Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut
de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització del Programa d’Experiència
Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, “Joves per
l’ocupació”, modificada per l’Ordre EMO/254/2015, de 5
d’agost, i la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost
per la
qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2017,
porta a terme un programa innovador de suport a l’experiència
pràctica que combina accions d’orientació, tutorització i
seguiment
individualitzat,
formació
i
adquisició
d’experiència professional en empreses, que facilita la
inserció laboral i fomenta el retorn al sistema educatiu de
persones joves, entre 16 i 25 anys i menors de 30 anys en cas
de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al
33%, amb baixa qualificació i dèficits formatius que no
disposen del graduat d’educació secundària obligatòria o
malgrat disposar-ne no han continuat amb els estudis
postobligatoris.
III. Les actuacions ocupacionals a desenvolupar en el marc
del programa “Joves per l’ocupació” són:
a) Tutorització i acompanyament a la inserció.
b) Formació
professionalitzadora,
assoliment
de
competències clau i, si escau, formació per a l’obtenció
del títol de graduat en ESO i pràctiques no laborals en
entorn productiu.
c) Promoció de la participació d’empreses en el programa.
d) Experiència professional en empreses mitjançant la
formalització d’un contracte de treball.
IV. L’Ajuntament de Figueres desenvolupa polítiques actives
d’ocupació, desenvolupament local i de promoció econòmica que
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tenen per objecte fomentar l’activitat econòmica i l’ocupació
de qualitat.
V. En data 29 de setembre de 2016, l’Ajuntament de Figueres
ha presentat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una
sollicitud de subvenció per al programa “Joves per
l’ocupació” i en data
5 de desembre de 2016, la directora
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha dictat Resolució
d’atorgament per la qual se subvencionen les actuacions
previstes en el programa presentades per l’Ajuntament de
Figueres.
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a
l’eficàcia d’aquest Conveni que subscriuen amb les següents,
CLÀUSULES:
Primera: Objecte.
L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de
collaboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC) i l’Ajuntament de Figueres, en la seva qualitat
d’entitat collaboradora, en el marc del Programa “Joves per
l’ocupació”.
D’acord amb les bases 10.3 i 13 de l’Ordre EMO/251/2014, de
4 d’agost, les entitats locals collaboraran amb el Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya en la gestió i l’abonament
dels incentius a les persones joves participants en el
programa que tenen atorgat com també en la selecció de les
empreses
susceptibles
de
contractar
als/a
les
joves
participants.
Segona . Compromisos de les parts.
I. Incentius a les persones joves participants en les
actuacions de formació.
L’Ajuntament de Figueres atendrà a 40 persones joves
desocupades d’entre 16 i 25 anys i menors de 30 anys en cas
de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al
33%, d’acord amb la resolució d’atorgament de data 5 de
desembre de 2016, i amb número d’expedient SOC004/16/00032.
L’Ajuntament de Figueres comprovarà que totes les persones
joves participants en el Programa
“Joves per l’ocupació”
estiguin inscrites en l’oficina de treball corresponent com a
demandants d’ocupació no ocupats (DONO).
Les persones joves participants en el programa “Joves per
l’ocupació” podran rebre un incentiu econòmic condicionat a
la seva participació i a l’aprofitament de les actuacions de
formació i, si escau, en les pràctiques no laborals, amb la
finalitat d’assegurar la seva permanència en el programa.
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L’Ajuntament de Figueres rebrà del Servei Públic d’Ocupació
Catalunya, mitjançant la resolució d’atorgament dels ajuts
previstos, una quantia de 600 euros per participant.
L’Ajuntament de Figueres abonarà 150 euros mensuals a la
persona jove fins un màxim de quatre mesos, un cop comprovat
que aquesta ha complert amb l’assistència mensual mínima
exigida en les actuacions de formació i, si escau, en les
pràctiques no laborals en entorn productiu, en el cas que el
seu aprofitament progressi de forma adequada.
Per tenir dret a rebre aquest incentiu, la persona jove haurà
de complir una assistència mínima del 75% mensual en l’acció
formativa i, si escau, el mateix percentatge d’assistència
en les pràctiques no laborals en entorn productiu.
La persona jove percebrà l’ incentiu mentre no hagi iniciat
l’experiència professional en empreses dins del programa. En
aquest sentit, la persona no percebrà aquest incentiu quan
concorrin la seva assistència a una acció formativa i tingui
subscrit un contracte de treball en el marc del programa
“Joves per l’ocupació”.
L’Ajuntament de Figueres pagarà aquest incentiu a la persona
jove mitjançant taló bancari, transferència bancària o
lliurament en metàllic, i haurà de quedar constància de la
seva recepció mitjançant un rebut signat per la persona
participant, amb l’imprès normalitzat.
L’Ajuntament de Figueres no destinarà a altres activitats i
accions del programa, les quanties romanents corresponents
als incentius no abonats a les persones joves.
L’Ajuntament de Figueres haurà de justificar la correcta
distribució dels fons rebuts en concepte d’incentius davant
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la justificació
econòmica que presenti en el termini de dos mesos a partir de
la finalització de l’execució del programa “Joves per
l’ocupació”. La justificació d’ aquests incentius per a les
persones joves haurà d’estar desglossada i diferenciada de la
resta d’actuacions subvencionables atorgades a l’entitat
local.
Els incentius s’han d’haver produït durant el període
d’execució del programa i han d’estar pagats a les persones
joves abans de la finalització del termini de presentació de
la memòria justificativa i comptabilitzades en l’exercici
pressupostari corresponent.
II. Selecció d’empreses i entitats sense afany de lucre
L’Ajuntament de Figueres, com a entitat collaboradora del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, seleccionarà les
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empreses entre aquelles que han manifestat la seva voluntat
de participar en el programa “Joves per l’ocupació”
mitjançant la contractació laboral de les persones joves
participants, d’acord amb la resolució d’atorgament.
L’Ajuntament de Figueres seleccionarà les empreses tenint en
compte els perfils professionals de les persones participants
i l’adaptació d’aquests a les necessitats de les empreses que
han manifestat la seva voluntat de participar i tenint en
compte els criteris establerts en la base 13 de l’Ordre
EMO/251/2014.
L’Ajuntament de Figueres i l’empresa seleccionada signaran un
conveni de collaboració per a la implementació del Programa
“Joves per l’ocupació”. El contingut d’aquest conveni
inclourà la identificació de les parts, les obligacions, el
tipus de contracte de treball i les seves condicions així com
el número de contractes que preveu subscriure l’empresa.
També regularà el procés de seguiment de la persona jove
participant i el flux de comunicació entre entitat local i
empresa durant el període de durada del contracte.
El conveni entre L’Ajuntament de Figueres i l’empresa
seleccionada s’haurà de subscriure preferentment de forma
prèvia a l’inici de la contractació laboral de les persones
joves participants.
L’experiència professional en empreses de les persones joves
participants s’instrumentarà mitjançant la formalització d’un
contracte de treball. La durada del contracte serà, com a
mínim, de sis mesos. La jornada de treball podrà ser a temps
complet o parcial, no inferior al 50% de la jornada, i haurà
de complir amb tot el que disposa la base 10.8 de l’Ordre
EMO/251/2014, de 4 d’agost.
L’Ajuntament de Figueres, mitjançant el/la tutor/a, mantindrà
un contacte periòdic amb el tutor/a de l’empresa per tal de
comprovar que el contingut de l’experiència professional
s’adequa al pla individualitzat i de formació previst per
aquell/a per a cada persona jove participant del Programa.
Tercera. Terminis d’execució del programa.
L’Ajuntament de Figueres iniciarà el Programa “Joves per
l’ocupació”
a
partir
de
l’endemà
de
la
resolució
d’atorgament, tindrà una durada mínima de 15 mesos i
finalitzarà el 31 de març de 2018.
L’entitat haurà d’haver iniciat les actuacions previstes en
el termini d’un mes des de la resolució d’atorgament i, en
tot cas, abans del 31 de desembre de 2016.
Quarta. Control i seguiment de les actuacions
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Les actuacions de verificació per part del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya de les accions objecte d’aquest
Conveni seran de dos tipus:
• Verificacions administratives, que tenen per objecte
garantir
que
les
declaracions
justificatives
de
despeses presentades per l’Ajuntament de Figueres
estiguin suportades per documentació justificativa
(factures, nòmines, extractes bancaris, etc.)
• Verificacions in situ o sobre el terreny, que tenen per
objecte comprovar l’efectiva realització de les accions
objecte d’aquest Conveni.
L’Ajuntament de Figueres s’haurà de sotmetre a les actuacions
de verificació administrativa i sobre el terreny que realitzi
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Així mateix, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
realitzarà actuacions específiques de control arran de
denúncies
o
de
l’existència
d’indicis
de
frau
o
irregularitats en l’execució de l’activitat finançada a
l’empara d’aquest Conveni.
L’Ajuntament de Figueres s’haurà de sotmetre a les actuacions
de control del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
consideri necessàries i a les de control efectuades pels
organismes competents de l’administració autonòmica, estatal
i comunitària.
Des de l’Àrea de Nous Jaciments d’Ocupació i Innovació Social
s’hauran de realitzar totes aquelles activitats d’anàlisi
continuat i d’acompanyament a les entitats, de caire tècnic i
qualitatiu, durant la fase d’implementació o execució de les
actuacions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya amb l’objectiu de facilitar la consecució dels
objectius previstos que van motivar l’atorgament.
Cinquena. Difusió i Publicitat.
Les actuacions previstes en l’Ordre EMO/254/2015, de 5
d’agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014, de 4
d’agost, s’emmarquen dins del Programa Operatiu d’Ocupació
Juvenil (POEJ) cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació
Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020.
Les actuacions de Tutoria i acompanyament a la inserció,
Formació i Experiència professional seran cofinançades en un
91,89 % pel Programa Operatiu Europeu Juvenil i l’actuació de
Promoció de la participació d’empreses serà cofinançada en un
50% pel mateix programa operatiu.
D’acord amb l’Annex XII, apartat 2 del Reglament (UE),
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
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desembre, l’entitat beneficiària haurà d’adoptar les següents
mesures de publicitat i informació relatives al cofinançament
del Fons Social Europeu :
− En totes les mesures d’informació i comunicació que
realitzi hi haurà d’incloure l’emblema de la Unió i una
referència a la Unió Europea, i una referència al Fons
Social Europeu.
− Durant la realització de l’activitat subvencionada,
haurà d’informar al públic en el seu espai web, si en
disposa, de l’operació cofinançada, i haurà de collocar
un cartell visible al públic on hi consti el
cofinançament del Fons Social Europeu i el de la
Iniciativa d’Ocupació Juvenil.
− S’haurà d’assegurar que les persones destinatàries de
l’actuació han estat informades del cofinançament del
Fons Social Europeu i de la Iniciativa d’Ocupació
Juvenil.
− Concretament, farà constar el cofinançament del Fons
Social Europeu i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil en
qualsevol document que es lliuri a les persones
participants o que formi part de l’expedient de
l’actuació cofinançada. Igualment, totes les accions que
es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni hauran de
ser senyalitzades amb els logotips del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, el de la Generalitat de
Catalunya i el del Fons Social Europeu amb la declaració
“l’FSE inverteix en el teu futur” en el marc de la
Iniciativa d’Ocupació Juvenil.
En tot cas, el beneficiari haurà de fer les activitats
següents:
- Comunicar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a
títol informatiu i prèviament a la seva realització, les
accions de presentació i difusió pública dels programes
o accions subvencionables.
- Presentar la documentació d'informació i publicitat per
la supervisió prèvia del tècnic de seguiment.
Sisena. Prevenció de riscos laborals.
Ambdues parts compliran la normativa de prevenció de riscos
laborals, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos
laborals, el reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual
s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, així com
d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la
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Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu
de la prevenció de riscos laborals.
Així mateix, ambdues parts compliran amb l’obligació de
respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit
laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran mesures adreçades
a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes
i dones.
Setena. Protecció de dades de caràcter personal.
Ambdues
parts
fan
constar,
de
manera
expressa,
que
s’abstindran de fer cap mena de tractament de les dades
personals que disposin com a conseqüència de l’aplicació
d’aquest Conveni. De la mateixa manera, es comprometen a no
cedir a terceres parts les dades esmentades o els arxius que
les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat
sobre les mateixes d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
al seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre.
Vuitena. Règim jurídic.
El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en
la seva interpretació i desenvolupament de l’ordenament
jurídic administratiu.
Les parts es comprometen a respectar la normativa específica
vigent relativa a les actuacions que s’han de desenvolupar i
en tot allò no regulat en aquest Conveni serà d’aplicació
l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
la realització del Programa d’Experiència Professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya, “Joves per l’ocupació”,
modificada per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, i la
Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost per la qual s’obre la
convocatòria anticipada per a l’any 2017.
Novena. Resolució i interpretació.
Seran causes de resolució d’aquest Conveni el mutu acord
entre les parts o l’incompliment de les clàusules d’aquest
Conveni, per alguna d’elles.
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el
compliment d’aquest Conveni seran resoltes de mutu acord
entre les parts, sens perjudici de la competència de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Desena. Vigència.
Aquest Conveni produirà efectes a partir de l’endemà de la
seva signatura i fins a la finalització de les actuacions, la
presentació de la justificació econòmica i de la seva revisió
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i sens perjudici del què preveu la clàusula tercera. Les
parts accepten les estipulacions precedents i en prova de
conformitat signen aquest Conveni, a un sol efecte, en el
lloc i data esmentats a l’encapçalament."
2n.- Autoritzar
l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions
que calguin per a l’execució dels acords anteriors."
---- Durant la intervenció del senyor Toro Coll, a les vint
hores i vint-i-un minuts, prèviament autoritzat per la
Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Cruanyes Zafra.
Seguidament, se sotmet a votació el dictamen abans
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en
votar-hi a favor els vint membres de l’Ajuntament següents:
Felip Torres, Casellas Borrell, Toro Coll, Masquef Creus,
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Galimany Granés,
Barrenechea Montero, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró
Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García Quesada, Olmedo
Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu, Pérez Márquez i
Vergés Moreno; i abstenir-se el senyor Cruanyes Zafra en
haver-se absentat del saló de sessions un cop iniciat el
debat d’aquest dictamen.
----11. Aportacions i subvencions: S'aprova el “Conveni de
collaboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
i l’entitat promotora Ajuntament de Figueres en el marc del
Programa 30 Plus”. El senyor Toro Coll procedeix a la lectura
del dictamen següent:
"El Programa 30 Plus té com a finalitat la realització
de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per
afavorir la inserció laboral de persones de 30 anys i més,
preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, en
situació d’atur, proporcionant-los, entre d’altres recursos,
la formació i competències necessàries per ocupar un
determinat lloc de treball. La normativa reguladora del
Programa 30 plus és l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre,
estableix les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a
la inserció de persones desocupades de 30 i més anys, i
s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la convocatòria
anticipada per al 2017. Mitjançant Decret d’Alcaldia de data
14 de novembre de 2016, ratificat en sessió de Ple de data 1
de desembre, l’Ajuntament de Figueres va presentar al Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) una sollicitud de
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subvenció per al Programa 30 Plus d’un import de 88.000,euros i en data 5 de desembre de 2017, la director/a del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va dictar Resolució
favorable d’atorgament, per la qual se subvencionen les
actuacions sollicitades en el Programa, que ens permetrà
atendre 20 persones desocupades a les quals s’oferirà un
contracte de treball segons conveni amb empresa d’una durada
mínima de 6 mesos, un procés d'orientació i una formació
professionalitzadora
i
en
competències
transversals
aplicables al seu lloc de treball. A partir de la resolució
de data 5 de desembre, es van crear les partides
corresponents al Programa 30 Plus;
Alta aplicación pressupostària
Any

Codi
servei

Codi
programa

Capítol

Concepte

2016

401

24107

13100

2016

401

24107

16000

2016

401

24107

22699

Salaris personal
temporal 30 Plus
(SOC30P/26/2016)
Assegurances
socials 30Plus
(SOC30P/26/2016)
Formació
participants
programa 30 Plus
(SOC30P/26/2016)

Import

48.595,29€

15.404,71€

24.000€

En data 20 de desembre de 2017 es va aprovar el decret
d’acceptació de subvenció (pendent de ratificar al
proper
Ple). Atès que en la
Guia de Prescripcions Tècniques es
preveu la formalització d’un Conveni entre l’entitat
promotora del programa i el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (SOC) d’acord amb model normalitzat. En aquest
conveni es detallen únicament les tasques i responsabilitats
de l’ajuntament en la gestió del programa. En el conveni no
es detallen conceptes de tipus econòmic. Vist l’informe de la
tècnica del Servei Municipal d’Informació i Orientació per a
l’Ocupació (SMIO), de l’Àrea de Promoció Econòmica en el que
justifica la conveniència d’aprovar el conveni marc de
collaboració entre l’Ajuntament de Figueres i el Servei
d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa 30 Plus. En
base als antecedents exposats, la Comissió Informativa
General
proposa
al
Ple,
que
adopti
els
acords
següents: 1r.- Aprovar el “Conveni de collaboració entre el
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’entitat promotora
Ajuntament de Figueres en el marc del Programa 30 Plus”
següent:
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"CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ
DE CATALUNYA I L’ENTITAT PROMOTORA AJUNTAMENT DE FIGUERES EN
EL MARC DEL PROGRAMA “30 Plus”.
Figueres,
REUNITS:
D’una part la senyora Mercè Garau i Blanes, directora del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en ús de les facultats
que li són conferides d’acord amb l’article 27 de la Llei
13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
D’altra part, la senyora Marta Felip i Torres en qualitat
d’Alcaldessa-Presidenta i en virtut del nomenament efectuat
en la sessió extraordinària del Ple Municipal del dia 13 de
juny de 2015, fent ús de les facultats que li són reconegudes
a l’article 53 del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril.
MANIFESTEN:
I. Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, regulat a la
Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema
d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, és un
organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter
administratiu, adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació de
Treball Afers Socials i Famílies, responsable de l’ordenació,
el desenvolupament, l’execució, el seguiment i l’avaluació
dels serveis i programes que despleguen la política
d’ocupació de Catalunya, en el marc legal vigent.
El sistema d’ocupació de Catalunya s’ha d’ajustar a uns
principis rectors, entre els quals es troba el de cooperació
i coordinació. Aquest principi s’ha de tenir en compte,
especialment, en aquells serveis i programes que realitzin
les administracions locals.
II. Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut
de ORDRE TSF/284/2016, de 24 d'octubre, per la qual s’aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
la realització del Programa “30 Plus ”, planteja un programa
innovador que té com a finalitat la realització de projectes
que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la
inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i
més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell
formatiu, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la
formació i les competències necessàries per ocupar un
determinat lloc de treball.
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III. Les actuacions ocupacionals a desenvolupar en el marc
del Programa “30 Plus” són:
a) Prospecció i assessorament d’empreses.
b) Orientació i acompanyament en el procés de contractació
i formació.
c) Formació vinculada al contracte de treball i a les
necessitats del participant.
d) Experiència professional mitjançant contracte laboral.
IV. L’Ajuntament de Figueres compleix amb els requisits i
obligacions previstes a ORDRE TSF/284/2016, de 24 d'octubre,
per ser beneficiària de les subvencions previstes per
desenvolupar les actuacions a), b) i c) de l’anterior
apartat.
V. En data 14 de novembre de 2016, l’Ajuntament de Figueres
ha presentat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una
sollicitud de subvenció per al Programa “30 Plus” i en data
5 de desembre de 2016 la directora del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya ha dictat Resolució d’atorgament, per
la qual se subvencionen les actuacions previstes en el
programa presentades per l’Ajuntament de Figueres.
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a
l’eficàcia d’aquest Conveni que subscriuen amb les següents
CLÀUSULES:
Primera: Objecte.
L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de
collaboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC) i l’Ajuntament de Figueres, en la seva qualitat
d’entitat collaboradora, en el marc del Programa “30 Plus”.
D’acord amb la base 7 de l’ORDRE TSF/284/2016, de 24
d'octubre, les entitats promotores i les seves entitats
associades o vinculades, en el supòsit d’organitzacions
empresarials o sindicals, collaboraran amb el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya en la selecció de les empreses
susceptibles de contractar als/les participants.
Segona. Descripció de les actuacions i compromisos de les
parts.
I. Selecció d’entitats contractants.
L’Ajuntament de Figueres, com a entitat collaboradora del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, seleccionarà les
entitats contractants entre aquelles que han manifestat la
seva voluntat de participar en el Programa “30 Plus”
mitjançant
la
contractació
laboral
de
les
persones
participants, d’acord amb la resolució d’atorgament.
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La selecció d’entitats contractants s’haurà de realitzar
tenint en compte els criteris establerts de la base 7 de
l’ORDRE TSF/284/2016, de 24 d'octubre, les necessitats de les
empreses i els perfils professionals de les persones
participants.
L’Ajuntament de Figueres, o les seves entitats associades o
vinculades, si és el cas, signarà un conveni de collaboració
per a la implementació del Programa “30 Plus” amb les
entitats contractants.
El contingut d’aquest conveni inclourà la identificació de
les parts, les obligacions, els tipus de contracte/s que es
formalitzarà/n i les condicions per a la contractació de les
persones participants. S’haurà d’incloure explícitament la
formació que haurà de realitzar la persona contractada en el
marc del programa (impartició i distribució durant la durada
del contracte), així com el seguiment de les tutories
establertes entre l’entitat promotora, associada o vinculada
i l’entitat contractant durant aquest període.
El conveni entre l’entitat promotora, associada o vinculada i
l’entitat contractant s’haurà de subscriure prèviament a
l’inici
de
la
contractació
laboral
de
les
persones
participants.
II. Experiència professional.
L’experiència professional en empreses de les persones
participants s’instrumentarà mitjançant la formalització d’un
contracte de treball amb una durada mínima de 6 mesos.
L’empresa
podrà
contractar
les
persones
participants
mitjançant qualsevol modalitat contractual d’acord amb la
normativa laboral vigent, sempre i quan s’ajusti a les
condicions del Programa “30 Plus”.
La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps
parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària de
l’entitat contractant. Aquesta contractació haurà de ser
obligatòriament a temps parcial si la formació es realitza
simultàniament al contracte, per poder combinar aquesta amb
el temps de treball efectiu.
En cap cas el còmput total d’hores entre el contracte i la
formació podrà excedir de les 8 hores diàries.
L’Ajuntament de Figueres, mitjançant el seu personal
orientador i prospector, mantindrà un contacte periòdic amb
la persona referent de l’entitat contractant per comprovar
que el contingut de l’experiència professional s’adequa al
pla de formació previst per a cada persona participant del
Programa.
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L’Ajuntament
de
Figueres]
comprovarà
que
l’entitat
contractant retribueix a les persones participants amb el
salari corresponent al contracte realitzat, d’acord amb el
conveni collectiu de sector o d’empresa d’aplicació, o en
absència de conveni, la retribució salarial legalment
establerta, en la part proporcional que hi correspongui. En
el supòsit que el salari a percebre per la persona
participant contractada sigui superior a la subvenció
prevista, l’Ajuntament de Figueres haurà de comprovar que
l’empresa contractant li abona la diferència.
L’Ajuntament de Figueres comunicarà al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya les empreses que hagin estat
seleccionades tant per l’entitat promotora com per les
entitats associades o vinculades un cop s’hagin subscrit els
contractes laborals.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya subvencionarà els
contractes de treball subscrits amb les persones participants
per les entitats contractants seleccionades amb una quantia
equivalent al salari mínim interprofessional, a jornada
completa o la part proporcional, en cas de jornada parcial,
pels mesos de durada del contracte i amb un màxim de 9 mesos.
Tercera. Terminis d’execució del programa.
L’Ajuntament de Figueres iniciarà el Programa “30 Plus” a
partir de l’endemà de la resolució d’atorgament a les
entitats promotores, tindrà una durada màxima de 18 mesos i
finalitzarà 31 de juny de 2018.
L’entitat haurà d’iniciar les actuacions previstes en el
termini d’un mes des de l’endemà la resolució d’atorgament i
abans del 16 de desembre de 2016, segons consta en el
certificat d’inici presentat per l’entitat promotora.
Quarta. Control i seguiment de les actuacions.
Les actuacions de verificació per part del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya de les accions objecte d’aquest
Conveni seran de dos tipus:
• Verificacions administratives, que tenen per objecte
garantir
que
les
declaracions
justificatives
de
despeses presentades per l’Ajuntament de Figueres
estiguin suportades per documentació justificativa
(factures, nòmines, extractes bancaris, etc.)
• Verificacions sobre el terreny, que tenen per objecte
comprovar l’efectiva realització de les accions objecte
d’aquest Conveni i/o les obligacions dels beneficiaris.
Aquestes verificacions s’efectuaran durant l’execució
del projecte.
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Així mateix, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
realitzarà actuacions específiques de control arran de
denúncies
o
de
l’existència
d’indicis
de
frau
o
irregularitats en l’execució de l’activitat finançada a
l’empara d’aquest Conveni.
L’Ajuntament de Figueres s’ha de sotmetre a les actuacions de
verificació i de control que el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya consideri necessàries i a les de control efectuades
pels organismes competents de l’administració autonòmica i
estatal.
Des de l’Àrea de Nous Jaciments d’Ocupació i Innovació Social
es realitzaran totes aquelles activitats d’anàlisi continuat
i d’acompanyament a les entitats, de caire tècnic i
qualitatiu, durant la fase d’implementació o execució de les
actuacions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya amb l’objectiu de facilitar la consecució dels
objectius previstos que van motivar l’atorgament.
Cinquena. Difusió i Publicitat.
L’entitat beneficiària de la subvenció ha de donar l’adequada
publicitat al caràcter públic del finançament del programa i
de les actuacions objecte de subvenció segons el que
s’estableix en l’apartat k) de la base 11 de l’annex 1 de
l’ORDRE TSF/284/2016, de 24 d'octubre, sobre les obligacions
de les entitats beneficiàries i d’acord amb el que preveu
l’article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
En totes les actuacions directament relacionades amb el
Programa “30 Plus”, les mesures de publicitat que han
d’adoptar les entitats beneficiàries de les subvencions són
les següents:
-Inclusió de la imatge institucional del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, del Servei Públic d’Ocupació Estatal
i del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
-Llegenda relativa al finançament públic en cartells,
plaques,
materials
impresos,
mitjans
electrònics
o
audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de
comunicació, que digui “Aquest projecte està subvencionat pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servei Públic
d’Ocupació Estatal en el marc del Programa 30 Plus”.
Així mateix, en els contractes laborals subscrits tant amb el
personal tècnic de les entitats beneficiàries i amb les
persones participants, haurà de constar la frase:
"Aquest
contracte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i pel
Servicio Público de Empleo Estatal en el
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marc del Programa 30 Plus, regulat per l’Ordre ORDRE
TSF/284/2016, de 24 d'octubre. Les persones participants han
de desenvolupar obligatòriament les actuacions de formació,
orientació i contracte de treball”.
Sisena. Prevenció de riscos laborals.
Ambdues parts compliran la normativa de prevenció de riscos
laborals, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos
laborals, el reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual
s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, així com
d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu
de la prevenció de riscos laborals.
Així mateix, ambdues parts compliran amb l’obligació de
respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit
laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran mesures adreçades
a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes
i dones.
Setena. Protecció de dades de caràcter personal.
Ambdues
parts
fan
constar,
de
manera
expressa,
que
s’abstindran de fer cap mena de tractament de les dades
personals de que disposin com a conseqüència de l’aplicació
d’aquest Conveni. De la mateixa manera, es comprometen a no
cedir a terceres parts les dades esmentades o els arxius que
les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat
sobre les mateixes d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
al seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre.
Vuitena. Règim jurídic.
El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en
la seva interpretació i desenvolupament l’ordenament jurídic
administratiu.
Les parts es comprometen a respectar la normativa específica
vigent relativa a les actuacions que s’han de desenvolupar i
en tot allò no regulat per aquest conveni, serà d’aplicació
de l’ORDRE TSF/284/2016, de 24 d'octubre, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització del Programa “30 Plus ” i
RESOLUCIÓ TSF/2379/2016, de 24 d'octubre, per la qual s’obre
la convocatòria a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per
al 2017.
Novena. Resolució i interpretació.
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Seran causes de resolució d’aquest Conveni el mutu acord
entre les parts o l’incompliment per alguna d’elles de les
clàusules d’aquest Conveni.
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el
compliment d’aquest Conveni seran resoltes de mutu acord
entre les parts, sens perjudici de la competència de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Desena. Vigència.
Aquest Conveni produirà efectes a partir de l’endemà de la
seva signatura fins a la finalització de les actuacions, la
presentació de la justificació econòmica i de la seva revisió
i sens perjudici del què preveu la clàusula tercera.
Les parts accepten les estipulacions precedents i en
prova de conformitat signen aquest Conveni, a un sol efecte,
al lloc i data esmentats a l’encapçalament." 2n.- Autoritzar
l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions
que calguin per a l’execució dels acords anteriors."
Seguidament, se sotmet a votació el dictamen abans
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en
votar-hi a favor els vint membres de l’Ajuntament següents:
Felip Torres, Casellas Borrell, Toro Coll, Masquef Creus,
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Galimany Granés,
Barrenechea Montero, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró
Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García Quesada, Olmedo
Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu, Pérez Márquez i
Vergés Moreno; i abstenir-se el senyor Cruanyes Zafra en
haver-se absentat del saló de sessions un cop iniciat el
debat d’aquest dictamen.
---- A continuació, a les vint hores i cinc minuts, compareix
el senyor Cruanyes Zafra que es reincorpora a la sessió.
----12. Serveis municipals: Es debat una moció de control
presentada pel grup municipal de Ciutadans-Figueres (C's)
sobre la gestió del procés de negociació del conveni de
Fisersa Ecoserveis S.A. El senyor Amelló Montiu procedeix a
la lectura de la moció següent:
"MOCIÓN DE CONTROL DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOSFIGUERES (C’S) SOBRE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE
CONVENIO DE FISERSA ECOSERVEIS, S.A. Durante el último año el
Gobierno del Ayuntamiento de Figueres se ha reunido con
representantes de la empresa Fisersa Ecoserveis, S.A. y
representantes de los trabajadores de dicha empresa para
negociar las modificaciones del convenio colectivo que
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tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Ante la
cantidad de ruido mediático y las diferentes, incluso
contradictorias, informaciones que se han hecho circular por
los medios comunicación, redes sociales y el universo
mediático consideramos que la ciudadanía de Figueres no ha
podido hacerse una idea clara de los acontecimientos, actos y
motivos que les han llevado a sufrir una huelga en el
servicio de recogida de basuras entre los días 20-24 de
diciembre de 2016. Tal como recoge la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y también
queda reflejado en el Reglamento Orgánico Municipal los
grupos municipales tienen el derecho y el deber de ejercer
las funciones de fiscalización y control, así como exigir las
explicaciones y responsabilidades oportunas que puedan
derivarse de la acción política de los equipos de gobierno.
El objetivo de la presente moción es que la ciudadanía
conozca los detalles y motivos tanto de la negociación, como
de los hechos que condujeron a que la ciudad de Figueres
sufriera una huelga en la prestación del servicio de recogida
de basuras. Por ello instamos al equipo de gobierno a: 1.
Ofrecer una explicación de cual ha sido el contenido de las
reuniones y negociación del convenio colectivo de Fisersa
Ecoserveis S.A., y que presente documentalmente y en detalle
las diferentes ofertas y contraofertas puestas sobre la mesa
cronológicamente, por las diferentes partes, con el objetivo
de alcanzar un acuerdo.
2. Explique quienes han sido los
interlocutores seleccionados que formaban parte del grupo
negociador en representación de este Ayuntamiento, los
motivos de elección, las competencias, funciones y poderes
delegados en ellos en el transcurso de las negociaciones. Así
como también, de cuenta de quienes han sido los asesores del
equipo de gobierno en el transcurso de este proceso. 3.
Explicar cuales fueron los objetivos que el gobierno
estableció como prioritarios, cual fue su estrategias
negociadora y
cuales fueron los límites que no se estaba
dispuesto ha aceptar o renunciar. 4. Explique los detalles de
la reunión de mediación llevada a cabo entre la empresa
Fisersa Ecoserveis S.A., el Comité de huelga de la misma y
Ayuntamiento de Figueres el pasado 19 de diciembre de 2016,
que concluyo sin alcanzar un acuerdo final. Así como, de las
reuniones previas del 1, 13 y 15 de diciembre de 2016 y se
exponga quienes fueron los representantes por parte de este
Ayuntamiento, sus poderes, competencias y la capacidad de
decisión delegada si la hubiera, cuales fueron las demandas
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realizadas por la parte social y cuales las ofertas por la
parte empresarial. 5. Ofrezca una explicación de la negativa
a aceptar un acuerdo en los términos que muestra el
expediente 17/Q020/2016 denominado “acta de la reunión de la
mediación” del 19 de diciembre de 2016. ¿Cuáles son los
puntos inasumibles por parte del Ayuntamiento y los motivos
para no poder ser aceptados?
6. Ofrecer explicación del
contenido de las reuniones que se llevaron a cabo el 23 y 24
de diciembre y que concluyen con la desconvocatoria de la
huelga de basuras de la ciudad de Figueres y el acuerdo de
negociación del convenio de Fisersa Ecoserveis S.A. Se
requiere especialmente se explique en detalle: - El acuerdo
de desconvocatoria de huelga. - Las diferencias entre este
acuerdo en mediación firmado el 24 de diciembre y la
propuesta que había sobre la mesa el 19 de diciembre y que
concluyó sin acuerdo. - El aumento de costes económicos y
sociales que supone la aceptación del “acuerdo en mediación
para la desconvocatoria de huelga de basuras de la ciudad de
Figueres”, con especial atención al convenio franja. 7.
Ofrezca una explicación sobre la motivación que lleva a la
aceptación del “acuerdo en mediación para la desconvocatoria
de la huelga de recogida de basuras de la ciudad de Figueres”
firmado el 24 de diciembre de 2016. 8. Explique el motivo de
no aceptar el convenio franja el día 19 de diciembre y si en
cambio ser aceptado el 24 de diciembre de 2016. 9. Explique,
a juicio del equipo de gobierno, la consecuencias y
repercusiones que puede tener el acuerdo firmado sobre la
actual estructura y plantilla de Fisersa, especialmente en lo
referente al convenio franja. 10. Explique cual ha sido la
implicación y las responsabilidades asumidas durante la
negociación de: - La alcaldesa Marta Felip. - El tenientealcalde Pere Casellas. - El consejero delegado de Fisersa
Manuel Toro. - El consejero de Fisersa Ecoserveis S.A.
Joaquim Felip." Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que esta moción de control surge a raiz
de la explicación que recibieron los portavoces sobre la
huelga y de la cual no quedaron satisfechos; que consideran
que es necesario que reciban unas explicaciones más
detalladas; que consideran intolerable que cualquiera de
estas personas no hubiera tenido una implicación suficiente o
no hubiera tenido responsabilidades sobre los acuerdos de
negociación; que les gustaría que les pudiesen responder a
estos diez puntos y que pudiesen hablarlos tranquilamente y
que no es cuestión de crucificar a nadie, sino simplemente de
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obtener las necesarias explicaciones, ver cuales han sido las
posibles responsabilidades y saber cual ha sido todo el
proceso no solo por los que están ahí presentes, sino para
que los ciudadanos de Figueres tengan una explicación de
porque esta ciudad estuvo paralizada durante cuatro días.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que estan
totalment disposats a donar les explicacions que siguin
necessàries; que en el punt 1 es demana "1. Ofrecer una
explicación de cual ha sido el contenido de las reuniones y
negociación del convenio colectivo de Fisersa Ecoserveis
S.A., y que presente documentalmente y en detalle las
diferentes ofertas y contraofertas puestas sobre la mesa
cronológicamente, por las diferentes partes, con el objetivo
de alcanzar un acuerdo."; que estan totalment en condicions
de lliurar a tots els grups municipals de totes i cadascuna
de les actes de la mesa de negociació del conveni collectiu
des de que es va constituir el dia 18 de gener de 2016; que,
per tant, existeix acta aixecada de totes i cadascuna de les
actes de la mesa de negociació; que el conveni de Fisersa
Ecoserveis expirava el 31 de desembre de 2015 i a tal efecte
es va constituir una mesa de negociació com perceptivament
estableix la llei amb la composició de representants de
l’empresa, Lluís Martínez Abad, gerent de Fisersa, Jordi
Pitart, representant de la part privada de Fomento,
Construcciones y Contratas, Montse Buscató, en representació
de la part privada GBI, Jordi Cabot, gerent de serveis urbans
de l’Ajuntament i, en aquell moment, també gerent de
l’empresa Ecoserveis, i Joaquim Felip Gayolà, conseller
delegat de l’empresa Ecoserveis i a la vegada representant de
la part pública; que com a representants dels treballadors hi
havia Ricardo López Martín, Francesc Sorribes Martín, Karim
Ayahya, Sebastián Biel, Rufino Iranzo, Andreu Bassaganyes i
Mohamed Lharrak, en representació dels quatre sindicats que
formen el comitè d’empresa d’Ecoserveis; que n’hi ha dos de
majoritaris que són COBAS i CCOO i altres minoritaris com UGT
i CSIF; que com a assessors per part de l’empresa hi havia
Josep Mª Bosch, Sonia Chincho Zamorano, Juan Carlos García
Bravo i per part dels representants dels treballadors Jesús
Girón i Pascual Sánchez; que aquesta seria la composició que
es va fixar en la taula negociadora d’aquest conveni
collectiu; que passarà totes i cadascuna de les actes que es
van realitzar en les sessions d’aquesta mesa de negociació
que es va constituir el gener i que es va reunir amb
periodicitat mensual com és al febrer, març, abril, maig i
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juny sense ser possible avançar sobre el que era el capítol 1
de la plataforma del conveni; que l’article 1 és L’objecte
del conveni i l’article 2, Àmbit funcional, territorial i
personal del conveni; que aquest va ser el motiu principal de
disconformitat i permanent durant tot aquest any 2016, tant a
mesa negociadora, com a les posteriors reunions en el marc de
comitè de vaga, com a les posteriors reunions entre
representants del comitè de vaga i representants de
l’Ajuntament, en aquest cas del governs municipal i de
Fisersa; que li agradaria poder descriure el marc de les
diferents plataformes i llocs on es va discutir el conveni
collectiu; que comença per la mesa negociadora al gener que
és el lloc on entén que s’ha de discutir un conveni
collectiu, però que al no ser possible arribar a l’acord o
avançar en la negociació d’aquest conveni, el mes de juliol
hi ha una primera convocatòria de vaga, el 20 de juliol; que
és una vaga que es convocava per a la primera setmana d’agost
de 2016; que hi ha una reunió a la qual estan convocats els
representants de tots els grups municipals, el 29 de juliol,
a la sala de plens, juntament amb representants sindicals,
primer només amb UGT i CSIF, que volien manifestar el que
pensaven en relació a aquesta convocatòria de vaga i,
posteriorment, i a petició dels representants dels grups
municipals també amb CO.BAS i CCOO, per intentar arribar a
l’acord de la desconvocatòria; que en aquella sessió del 29
de juliol, de la qual en tenen l’acta i els la faran arribar,
queda clar que el punt d’incertesa o el que no permet arribar
a l’acord o avançar en la negociació d’aquest conveni és no
tant els drets i deures dels treballadors pròpiament del
conveni, sinó què suposa el traspàs de treballadors a una
empresa pública, com és Fisersa o una empresa pública on no
només regeixen les normes de dret laboral i dels convenis
collectius, com a les empreses privades, sinó que s’hi
superposen normes de dret públic i llei de pressupostos de
l’estat i que, per tant, tot allò que es pugui negociar en
conveni pot quedar desplaçat per les normes públiques; que
també vol recordar una visita que va efectuar el conseller
delegat d’Ecoserveis, el senyor Quim Felip, i ella mateixa,
acompanyant els membres del comitè de vaga als jutjats de
Barcelona, ja que pretenien que algun jutge els illustrés
sobre tots aquests dubtes; que tots ja sabien d'entrada que
això no era possible, ja que els jutges no tenen les portes
obertes del jutjat per anar a fer-los consultes qualsevol
dia, però que la voluntat era tal que van desplaçar-se a
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acompanyar-los als jutjats de Barcelona perquè poguessin
dissuadir tots els seus dubtes; que es va aconseguir
desconvocar la vaga el mes d’agost amb el compromís de
realitzar reunions periòdiques quinzenals, però no en el si
de la mesa de negociació que és el que els hagués agradat;
que el govern sempre ha lamentat que des del mes de juliol no
es pogués tornar a la mesa de negociació, que és on entenen
que s’han de discutir els convenis collectius, sinó que la
voluntat del comitè de vaga va ser sempre portar la
negociació fora de la mesa de negociació; que hi ha reunions
periòdiques quinzenals el mes de setembre i octubre; que es
van donar el termini de 15 de novembre amb el compromís que
no tirarien endavant el concurs de la nova concessió de la
recollida d’escombraries, ni modificarien els estatuts
socials de l’empresa Fisersa incorporant-hi els serveis de
parcs i jardins i enllumenat; que en aquestes reunions
quinzenals
hi
eren
presents
el
conseller
delegat
d’Ecoserveis, el senyor Quim Felip, el conseller delegat de
Fisersa, el senyor Manel Toro, el gerent de serveis urbans,
el senyor Jordi Cabot, el gerent de Fisersa, el senyor Lluís
Martínez, i ella mateixa; que per la part de l’empresa i per
la part de comitè de vaga els mateixos que ha relacionat a la
mesa de negociació, el representant de CO.BAS i CCOO i els
seus assessors; que en aquestes reunions bàsicament el punt
central era tenir informació sobre Fisersa, sobre quin
conveni tenia Fisersa, quin marc tenia i quines condicions;
que van anar portant tota la informació que els anaven
demanant perquè es poguessin fer una idea sobre què suposava
Fisersa i què podria suposar una problemàtica, que ja
d’entrada es plantejava, que era aquesta diferents escala
salarial que es plantejava entre treballadors de Fisersa i
treballadors d’Ecoserveis; que no s’estendrà perquè entén que
la pregunta del senyor Amelló no va sobre explicar la
situació; que de les reunions que es van dur a terme entre
setembre i novembre no hi ha acta perquè no eren òrgans
formals, sinó que eren reunions de petició d’informació i de
parlar; que aquesta és una de les problemàtiques que han
manifestat de les reunions a porta tancada; que les
discussions les haguessin volgut tenir a la mesa de
negociació que és on s’aixeca acta i les haguessin volgut
tenir en altres fòrums on hi hagués pogut documents que
demostressin l’absoluta transparència de les negociacions;
que no va ser possible; que no va ser la voluntat del comitè
de vaga, sinó que volien aquestes reunions amb el govern
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municipal o amb els representats de Fisersa i Ecoserveis; que
passat el 15 de novembre entenien complert el compromís que
van adoptar per desconvocar la vaga de l’agost i convoquen
novament mesa de negociació pel dia 22 de novembre; que
entenen absolutament necessària aquesta convocatòria de la
mesa de negociació per seguir amb el procés de negociació del
conveni una vegada complert el compromís que havien adoptat a
l’agost; que això és el que no agrada al comitè de vaga i
que, automàticament, després d’aquesta nova convocatòria de
la mesa de negociació, els reiteren que volen tornar a
discutir el conveni en mesa de negociació, però que això no
agrada i que es torna convocar vaga pel 12 de desembre; que
comencen les sessions de mediació a la Delegació de Treball a
Girona; que hi ha actes de totes les sessions de mediació amb
els representants negociadors tant per part de l’empresa com
de la part del comitè de vaga; que aquestes sessions de
mediació per part d’una mediadora de la Delegació de Treball
acaben el dilluns 19 de desembre amb no acord i que per això
comença la vaga el dia 20 de desembre; que el motiu principal
pel qual no poden arribar a un acord creuen que és que no es
pot arribar a l’acord per la voluntat de tenir un conveni de
ciutat; que el comitè de vaga plantejava un punt d'arribada
d’acord que era un conveni de ciutat; que un conveni de
ciutat vol dir que els treballadors actuals dels tres serveis
que comprèn Ecoserveis, parcs i jardins, enllumenat i
recollida d’escombraries, tindrien sempre un conveni propi
independentment dels convenis de les empreses que anessin a
parar aquests serveis; que entenen que això suposava
menyscabar la capacitat representativa i negociadora de les
pròpies empreses on anirien a parar algun dels serveis; que
ha de repetir que no hi ha problema amb la recollida
d’escombraries perquè si es fa un concurs anirà a un nou
concessionari el qual tindrà el comitè i el conveni
corresponent, igual que ara ho té Ecoserveis, sinó que el
problema es trobava amb Fisersa que ja té comitè i conveni;
que la voluntat de la part de l’empresa i el que es va oferir
sempre era respectar en tot moment els drets consolidats dels
treballadors actuals de l’empresa Ecoserveis garantits a
través d’un reconeixement ad personam o conegut també com a
motxilla que vol dir que fins a la seva jubilació tindrien
els seus drets consolidats per més que fossin més que els que
tenen actualment els treballadors de Fisersa; que entenien
que
això
garantia
plenament
els
drets
actuals
dels
treballadors d’Ecoserveis i que assumien totalment aquesta
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diferència salarial i de condicions de treball; que també hi
ha una diferència d’horaris perquè Fisersa es fan 37 hores i
mitja i a Ecoserveis en fan 35; que estaven disposats a
conèixer amb aquestes 2 i mitja hores de diferència una
formació o alguna altra cosa, però que aquest no era el
problema, sinó que el punt neuràlgic del conflicte estava en
què la situació actual que són els tres serveis que
actualment compren Ecoserveis, per part de comitè de vaga, es
volien mantenir permanentment units en el futur com a serveis
a la ciutat de Figueres en unes condicions iguals
independentment de les empreses on anessin a treballar els
treballadors actuals d’aquests serveis; que veien problemes
d’incorporació i equiparació amb els treballadors actuals de
Fisersa i problemes de mantenir el bon clima laboral que s’ha
aconseguit sempre a l’empresa Fisersa; que no veuen equànime,
per parlar d’equitat, que els treballadors actuals de Fisersa
hagin d’assumir per a futures incorporacions, no els
treballadors actuals dels serveis de jardineria i enllumenat
que respectaven els seus drets, salaris i condicions al 100%
fins a la jubilació, malgrat fossin diferents a Fisersa; que
no entenien equànime que els futurs treballadors que
contracti Fisersa i vagin al servei de parcs i jardins i
enllumenat, tinguessin d’entrada ja les condicions dels
actuals treballadors d’Ecoserveis, sinó que entenien que
havien de ser com les dels treballadors actuals de Fisersa;
que aquest és el que sempre s'ha explicat; que es pot veure
l’acta del 29 de juliol on ja comencen amb aquest conflicte;
que sempre s'ha explicat que això era el que no entenien
raonable d’acceptar; que es parlava d’un conveni de ciutat,
d’un conveni que vinculava el futur, sempre independentment
de les empreses on anessin aquests serveis, una representació
sindical concreta i un conveni concret; que, per part del
govern, ja han dit el que estaven disposats a garantir; que
s’arriba a l’acord el dia 24 acceptant un entremig; que és un
entremig que es posa de manifest per l’advocat de la pròpia
representació del comitè de vaga; que també li agradaria dir
que aquest advocat hagués estat bo que hagués aparegut des
del primer moment perquè no va aparèixer fins les dues
últimes sessions de mediació, però que a partir d’aquí es pot
arribar a començar una interlocució; que aquest advocat que
s’expressa en uns termes, si més no, plausibles i possibles,
permet arribar a un punt d’acord el dia 24 de desembre; que
els hagués agradat que aquest advocat hagués estat per part
del comitè de vaga des del primer moment; que ho ha explicat
64

tot seguit, però que es tracta del compromís de traslladar
les actes de la mesa de negociació, l’acta de la reunió que
van tenir el 29 de juliol i les actes de la mediació
efectuada a la Delegació de Treball; que ha detallat els
interlocutors seleccionats a la mesa de negociació que podran
veure transcrits a les actes; que podran veure els que
estaven presents els dia 29 a la reunió on també hi eren els
representants dels grups municipals; que ja ha explicat qui
estava a les reunions a porta tancada que van succeir-se
entre setembre i 15 de novembre; que a les actes de mediació
també trobaran els representants de la part pública, de la
part privada per part de l’empresa i del comitè de vaga; que
el dia 24 de desembre en aquesta mateixa sala de plens
estaven, el conseller delegat d’Ecoserveis, el senyor Quim
Felip, el conseller delegat de Fisersa, el senyor Manel Toro,
el gerent de Fisersa, el gerent de serveis urbans de
l’Ajuntament, representants i assessors de Fomento i GBI, i
per part de comitè de vaga, els representants sindicals i els
seus assessors i l’advocat, el senyor Vidal Aragonés i ella
mateixa.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que sobre este punto número 2 les
gustaría que les explicasen más cosas, ya que consideran que
hay algunas reuniones más importantes que otras; que
consideran que las reuniones de mediación que se dieron en
diciembre eran sumamente importantes; que en el acta de
mediación del dia 19, por parte del Ayuntamiento solo figura
el señor Jordi Cabot y el señor Joan Xifra; que les sorprende
que solo vayan estas dos personas, ya que están hablando del
día antes de la huelga; que les gustaría saber qué
competencias, funciones y poderes están legados a estas dos
personas que se supone que este día tienen que tomar
decisiones sumamente importantes porque al día siguiente hay
una huelga convocada; que también le gustaría saber porqué
justamente ese día no va ningún representante más del
Ayuntamiento; que consideran que sería un día importante y se
que iban a tomar decisiones de gran calado; que no saben si
estas personas pueden decidir sin ser personas electas o sin
formar parte del gobierno; que pregunta que si podían tomar
determinadas decisiones o no y que les gustaría saber qué
competencias tienen, qué funciones y poderes se les otorgó
tanto al señor Jordi Cabot com o al señor Joan Xifra.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que a les actes de mediació que es van succeint aquest dies
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que ha dit hi van anar el senyor Manel Toro, el senyor Quim
Felip, diferents dies i ella mateixa, però permanentment hi
van ser el senyor Lluís Martínez, el senyor Jordi Cabot i,
l’advocat de l’Ajuntament que no l’havia anomenat, el senyor
Joan Xifra, advocat laboralista del despatx Xifra Nicolazzi
de Girona absolutament expert en la matèria a l'igual que
l'altra part va portar l’advocat, el senyor Vidal Aragonés;
que la presència física d’aquestes dues persones en la
mediació del dia 19 de desembre no vol dir que no estiguessin
absolutament parlats els termes en els quals es podia arribar
a una mediació; que no només portaven aquestes sessions de
mediació de 4, 5 i 6 hores, sinó que també a nivell
d’Ajuntament ho portaven totalment parlant; que tenen
absoluta confiança en el gerent i en l'assessor advocat
laboralista; que són persones que tenen la seva confiança;
que estan perfectament legitimades i que tenen la coneixença
pròpia del dret laboral per poder arribar a una mediació; que
estava absolutament parlat fins on podien arribar i que els
components jurídics els coneix el senyor Joan Xifra.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que su intervención no es para poner en
duda la capacidad de ninguna de estas dos personas; que no va
por ahí, sino que lo que les preocupa es saber qué
competencias podían tener en el sentido que en una negocación
se puede requerir llegar a ciertos acuerdos; que quieren
saber si estas personas tenían que preguntarles al equipo de
gobierno para llegar a ese acuerdo o si ya tenían
competencias
para
poder
asumir
ese
acuerdo
y
decir
directamente si estava aceptado o rechazarlo porque eran
totalmente autónomos y que no quieren poner en duda en ningún
momento la capacidad del señor Cabot o la del señor Xifra,
sino que lo que quieren es aclarar sobre las competencias,
las funciones y los poderes.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que com ha dit estava totalment parlat; que, atès que aquesta
última mediació va durar forces hores, el contacte telefònic
va ser permanent; que en una mediació d’aquest tipus és
continuat intentar arribar a una mediació; que la mecànica
d’aquestes mediacions és proposta contra proposta i recés per
pensar-la o discutir-la i que és aquí on el contacte
telefònic va ser continuat.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que entiende que cualquier decisión que
tomasen estaba respaldada por el equipo de gobierno.
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Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que totalment.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que más que nada era saber las
competencias que tenían y si podían tomar decisiones
autónomas; que no han entrado en el punto 3 y que le gustaría
saber los objetivos que estableció este gobierno al inicio de
la negociación y cuál era la estrategia que se quería seguir
y los límites que no estaban dispuestos a sobrepasar.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que l’objectiu sempre ha estat arribar a l’acord no en quant
a desconvocatòria de vaga, sinó que la seva voluntat hagués
estat arribar a l’acord en el conveni collectiu que és
l’origen de tot el procés; que aquest acord no és possible
perquè interfereix en el procés de negociació de comissions
laborals pròpies d’un conveni collectiu una casuística prou
important i transcendental com és la fi de l’empresa; que
renovacions de conveni en el si de l’empresa n’hi ha hagut
diferents durant els anys de vida de l’empresa, i poden ser
més o menys fàcils, més o menys problemàtiques, en funció de
l’oferta o el marge de maniobra que tinguin a l’Ajuntament
per a acceptar condicions, però que en aquest cas coincideix
amb la fi de l’empresa; que aquesta és la gran particularitat
que fa que aquesta negociació de conveni no tractés de la
discussió pròpia d’un conveni collectiu normal, sinó que
realment el punt de disconformitat era aquest àmbit funcional
i subjectiu, és a dir, quin àmbit funcional i territorial
tindria aquest conveni amb la voluntat que el conveni es
superposés i pervisqués més enllà de la vida de l’empresa que
acabava l’octubre de 2016 amb les pròrrogues que hi pogués
haver; que l’objectiu era arribar a l’acord en el conveni
collectiu; que les estratègies de negociació eren totes les
possibilitats de garantia oral i per escrit de respectar els
drets dels treballadors actuals de Fisersa; que el govern
oferia garanties personals com a treballadors anessin a
l’empresa que anessin; que el límit estava en acceptar el
conveni de ciutat que es plantejava, el conveni permanent i
indefinit d’un conveni lligat a uns serveis públics,
concretament
enllumenat,
parcs
i
jardins,
recollida
d’escombraries; que entenen que això és limitar la capacitat
d’organització d’un ajuntament que és el titular d’aquests
serveis públics municipals i que entenen que no és necessari
quan es garanteixen els drets dels treballadors de manera
individual; que es pensaven que del que es tractava realment
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era de garantir aquests drets, però que la voluntat dels
sindicats majoritaris, que posteriorment es van convertir en
comitè de vaga, era la permanència indefinida d’una
representació sindical concreta i d'un conveni concret més
enllà de la vida de l’empresa; que aquest és el punt que no
va permetre arribar a l’acord i el límit que no van acceptar
en quant a conveni de ciutat; que la solució arriba per la
via del conveni franja i, evidentment, arriba amb una
situació i context de quatre dies de vaga d’una ciutat; que
entenen que el que es pretén amb una vaga és pressionar i que
la força d’una de les parts vagi catxant veient com estan els
carrers de Figueres i que la solució arriba a través
d’aquesta via intermitja, ni un conveni de ciutat ni garantir
ad personam els drets d’aquests treballadors, sinó conveni
franja.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que le preocupa un poco que le diga que
el objetivo es llegar a un acuerdo porque ese es el objetivo
de toda negociación; que es un acuerdo excesivamente
genérico como que el de los universitarios sea aprobar la
carrera porque después hacen falta estrategias y objetivos
más concretos para alcanzar el buen puerto; que quizá al no
tener suficientemente definidos esos objetivos desde el
principio de la negociación a lo mejor también la han
dificultado; que el objetivo por supuesto siempre en una
buena negociación es alcanzar el mejor acuerdo; que estaría
bien haber definido esos objetivos antes y así poder haber
actuado respecto a ellos; que eso no le queda suficientemente
claro; que algo que sí que le preocupa y que la alcaldesa no
le ha contestado es en el punto 8 donde se pide que explique
el motivo de no aceptar el convenio franja el día 19 de
diciembre y en cambio sí aceptarlo el día 24; que el día 19
en el acta de mediación la parte social ya habla de un
convenio franja y no solamente de un convenio de ciudad; que
es un convenio franja que después acaban aceptando el día 24;
que lo que no termina de entender es porqué no fue aceptado
el día 19 o, en todo caso, en una reunión de último momento
el día 20 porque se hubiesen librado de tener que pasar por
toda la huelga; que algunas cosas que se encuentran en el
acuerdo del día 24 parecían inasumibles el día 19; que
parecía que la ciudad no lo podía asumir porque, según
palabras de la alcaldesa en varios medios, la huelga fue un
chantaje y que según qué cosas aceptasen jamás iban a mejorar
los servicios públicos, pero que en cambio esos acuerdos sí
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se aceptan el día 24; que por ejemplo el día 19 no aceptan el
convenio franja, pero sí lo aceptan el día 24; que también
tienen sobre la mesa que la bolsa de trabajo tendrá
preferencia y que es otro punto que terminaron aceptando el
día 24; que no podía ser de otra manera que la totalidad de
los
trabajadores
que
desarrollen
el
servicio
serán
subrogados; que son cosas que no fueron aceptadas el día 19,
pero que terminan apareciendo el día 24; que a ellos les
sorprende; que siguen sin entender porqué han pasado por esa
huelga; que dieron apoyo a la negociación y que así lo
expresaron durante la huelga; que algunas cosas que el
gobierno les planteó, de esas que era inaceptables, creían
que podían tener razón, pero que se encuentran con la
sorpresa que cuatro días después, en vez de ser firmes y
seguir diciendo que por ahí no se puede pasar porque así no
se mejoran los servicios públicos, en cambio lo aceptan el
día 24 y que le gustaría saber qué ha cambiado exactamente
entre el día 19 y el día 24 para poder aceptar esos acuerdos.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que, principalment, la diferència entre la proposta del dia
19 al dia 24, evidentment, és el que es persegueix quan es
porta a terme un vaga com és que la situació de la ciutat fa
que els que han d’arribar a un acord posen sobre la taula
diferents valors que no tenien el dia 19; que la temporalitat
d’aquest conveni franja és un punt que s’introdueix; que
s'introdueix aquesta temporalitat i no el seu caràcter
indefinit; que també hi va haver l'incompliment dels serveis
mínims; que la situació que patia la ciutat el dia 24 era
evident que no s’havien complert els serveis mínims i que la
situació a la ciutat era insostenible; que això fa que la
seva capacitat o els seus límits es moguin; que la proposta
de collaboració per part de l'altra parts i els oferiments o
el diàleg pogut tenir amb el seu advocat el dia 24 fa que
realment es pugui arribar a un acord; que aquest és el motiu
pel qual s’arriba a un acord el dia 24; que s'arriba a una
temporalitat amb aquest conveni franja; que és un conveni
franja que no era la voluntat de l’Ajuntament, i que encara
avui dia creuen que hagués estat millor per al futur de
Fisersa una unitat de conveni i una garantia personal dels
treballadors d’Ecoserveis, però que vista la situació en què
es trobava la citat el 24 de desembre amb un incompliment de
serveis mínims absolut, i amb un futur on no veien que
aquests serveis mínims es complissin com a mínim fins al dia
27-28 denunciant-ho al Departament de Treball o fent
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possible, com a mínim, una mínima recollida a la ciutat,
evidentment s’asseuen aquí el dia 24 amb la voluntat
d’arribar a l’acord que es va arribar a partir de mitja
tarda; que això va facilitar acabar en dues o tres hores tot
el contingut d’un conveni collectiu que hauria d’haver-se
tancat el mes de gener; que l’acord no és el desitjat per
part de l’Ajuntament; que manifesten obertament que no era el
que haurien desitjat perquè el que haurien desitjat hagués
estat el que van estar proposant fins al mes de juliol de
2016, però que entenen que és un acord prou raonable, vista
la situació que hi havia a la ciutat; que en el futur s'ha de
vetllar perquè aquest bon clima que hi ha dins Fisersa i que
aquestes diferències retributives que hi haurà a la societat
municipal Fisersa no facin enrarir aquest clima laboral i
tampoc no afoguin el pressupost municipal si han d’arribar a
una equiparació en el futur; que, per tant, no és tant el que
s’ha pactat ara, sinó que s'ha d’anar en compte en
compromisos futurs i que això depèn de tots els que s’asseuen
en aquesta taula.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu
que diu que pregunta si no era posible llegar al acuerdo el
día 19 sobre la temporalidad porque en el acta no aparece
nada de que no se pueda seguir negociando, sino que al revés,
las dos partes manifiestan la voluntad de seguir negociando;
que sobre esta mesa, varios grupos pusieron esos días sobre
la mesa que se podía aceptar el convenio franja y que no
había ningún problema de legalidad como parece que se plantea
y así se dice en la primera página “Ante el planteamiento que
no compartimos de posibles problemas de ilegalidad”; que la
parte social es la que no comparte que existan problemas de
legalidad porque el equipo de gobierno parece que pone
problemas de legalidad para poder aceptar ese convenio
franja; que lo que no entiende es que el sábado se dice que
no se cumplen los servicios mínimos, pero que los sindicatos
dicen en todo momento que los servicios mínimos se han estado
cumpliendo; que siempre están entre las versiones de unos y
de otros; que de todas formas que se cumplan o no los
servicios mínimos no ve que sea motivo suficiente para firmar
un acuerdo; que cree que lo que tienen que hacer es defender
los intereses de esta institución; que si una persona cree
que un acuerdo no puede ser firmado el día 19, lo que no
puede hacer es firmarlo cuatro días después en los mismos
términos; que cree que se deben mantener firmes y buscar la
solución; que ellos no ven prácticamente diferencias entre lo
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que se plateaban el día 19 y lo que se planteaba el día 24;
que ven muy pocas diferencias; que si era un problema de
temporalidad creen que se puede resolver tranquilamente
volviéndose a reunir el día 20 antes de que empezase la
huelga y se hubiesen ahorrado cuatro días de huelga; que el
equipo de gobierno dice que solo es una cuestión de la
temporalidad porque parecía que los demás no cedían y que
luego cedieron a lo que el equipo de gobierne quiso, pero que
eso él lo duda; que las diferencias estaban en otro sitio;
que también le gustaría que explicase qué consecuencias y
repercusiones puede tener este acuerdo para el futuro de
Fisersa y que le parece que en la última reunión que
tuvieron, en la que se explicó el acuerdo, parece que tenían
cierta intranquilidad internamente por haber firmado este
convenio franja.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que no; que ja li acaba de dir que les problemàtiques no es
manifesten ara en aquest moment, sinó que les repercussions
econòmiques, certes i reals, que hi pugui haver seran en el
moment que aquests serveis s’incorporin a Fisersa; que encara
han de fer el procés d’incorporació i de modificació
d’estatuts; que s’hauran d’assumir les diferències salarials
a l’alça que tenen els treballadors d’Ecoserveis; que són uns
30 que cobren un sou substancialment més elevat que els
altres; que s’incorporarà aquest servei, amb aquestes
despeses laborals, a Fisersa; que la problemàtica no és
aquesta, sinó que pot venir en el futur en el sentit que els
treballadors de Fisersa voldran equiparar-se a l’alça; que
han comptat què suposaria una equiparació automàtica a un any
d’aquests treballadors serien 800.000 euros l’any més de
despeses a Fisersa; que això és inassolible; que Fisersa es
nodreix 100% de la transferència de recursos que li passa
l’Ajuntament; que no és una empresa que tingui beneficis,
sinó que és una empresa que fa un servei públic municipal i
que, per tant, els seus ingressos vénen de la transferència
que li fan directa del pressupost de l’Ajuntament; que
l’equiparació d’aquesta diferència salarial suposaria uns
costos d’uns 800.000 euros anuals més a Fisersa; que això és
inassolible en el pressupost municipal; que també cal dir, en
reconeixement al comitè i als treballadors de Fisersa, que no
ho han demanat en cap moment, però que és lògic que ho
demanin; que si algú és peó el servei municipal d’aigua i veu
que un lloc de treball de la mateixa categoria, de peó, de
servei de jardineria, cobra substancialment un import
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superior, la lògica és que demani equiparar-se a l’alça en
aquest servei; que això és el que han d’anar aportant en el
futur en aquesta societat, és el que hauran d’anar temperant;
que no només és aquest el tema principal, sinó que aquesta
desigualtat es percep com a major quan no es tracti de
treballadors que actualment estan treballant a Ecoserveis,
sinó de nous treballadors que es contractin quan Fisersa
tingui tots aquests serveis i que vagin al servei de parcs i
jardins o enllumenat; que és delicat veure com un fa anys que
treballa al servei d’aigua i cobra X i un de nou que acaba
d’entrar al servei de parcs i jardins, cobri substancialment
superior; que es tracta d'un de nou, no el que actualment ve
d’Ecoserveis; que això és el que han d’anar vetllant; que no
diu la resta de serveis municipals que no estan a Fisersa,
com la brigada municipal, la guàrdia urbana, el personal de
la llar d’infants, i indefinidament; que els problemes no són
ara; que hagués estat molt fàcil acceptar-ho tot des d’un
principi i no hi hauria hagut conflicte, ni vaga, però que hi
ha una responsabilitat; que són uns serveis públics; que és
un pressupost municipal; que hi ha una responsabilitat i una
voluntat que els acords que es prenguin evitin conflictes
futurs; que, ho han repetit moltes vegades, Ecoserveis com a
empresa es va muntar malament, va començar malament i això ha
portat uns costos importants a l’Ajuntament durant 15 anys,
amb un servei de neteja que no ha estat el desitjable des del
punt de vista de qualitat, no del personal que hi treballa, a
la ciutat de Figueres i que aquesta és la voluntat.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu
que diu que lo que más les sorprende y lo reitera el equipo
de gobierno es que al final terminan aceptando el día 24
cosas que días antes entienden como inasumibles; que el día
24 aceptaron el convenio franja que ha planteado problemas de
legalidad previamente; que el convenio franja no se puede
aceptar porque no encaja dentro de la legalidad, pero que el
día 24 lo ven firmado; que se dice que las nuevas
incorporaciones no pueden entrar dentro de este convenio
franja porque es inasumible para el Ayuntamiento, pero que el
día 24 lo aceptan; que aceptan también que las horas extras
en las que en un primer momento parecía que había problemas
porque tienen que ser 37,5 horas y están trabajando 35 horas,
las compensarán con formación, y también habían dicho que no
lo podían aceptar; que el problema para él no está en que lo
acepten porque se puede aceptar; que no pasa nada, que si se
dice que se acepta se acepta porque es una negociación; que
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el problema está en que si primero dicen que no, no pueden ir
cuatro días después de haber puesto una ciudad al límite y
aceptarlo; que es donde ellos no ven la diferencia; que les
dicen que les están chantajeando y que es insaumible; que los
trabajadores cobran más y que se empieza a hacer una campaña
de comunicación, con la que Ciutadans no están nada de
acuerdo; que les dicen a todos que es inasumible y el día 24
están ahí 12 o 15 horas negociando para aceptar todos y cada
uno de los puntos que cuatro días antes habían dicho que eran
inasumibles; que eso es lo que para ellos es incomprensible;
que digan cuatro días antes que eso no puede ser, ninguneen a
la otra parte, al social, diciendo que por pedir esas cosas
les están chantajeando, y que luego lo terminen firmando; que
eso es lo que no entienden porque a la hora de la verdad le
da la sensación que han estado utilizando a la ciudad,
poniéndola por en medio para ver si así conseguían que los
demás cediesen a sus pretensiones; que eso es lo que
realmente le preocupa; que lo que no entienden y cuánto más
leen los acuerdos y más miran la documentación, menos
entiende porque han tenido cuatro días de huelga; que han
estado un año negociando, y se incluye porque se considera
parte de este Ayuntamiento, avanzando muy poco, como
expresaron en octubre o noviembre que estaban en el mismo
punto que en el inicio; que ahí considera que es
responsabilidad de las dos partes; que por la parte que les
corresponde que es la del Ayuntamiento lo que le sorprende es
que se diga que no puede ser, que es inegociable, que no se
puede adaptar a la legalidad, que supone que no se van a
poder mejorar jamás los servicios públicos y toda una serie
de condiciones y que al final terminen aceptándolas todas;
que cree que hay una contradicción en algún punto; que si el
equipo de gobierno ha firmado esto le está diciendo que no
van a poder mejorar los servicios públicos por lo menos hasta
que no se deshagan del convenio franja; que eso es lo que a
él le sorprende; que si el convenio franja tiene una duración
limitada y lo pone en el acuerdo 2, el problema lo tendrán en
unos cuatro o cinco años; que vuelven a estar en la misma
situación; que eso es lo que más les sorprende, que han
estado más de un año negociando, han sufrido una huelga, han
tenido la ciudad llena de basura, con toda una campaña de
comunicación llena de reproches, para firmar algo que podrían
haber firmado el día 19, reuniéndose de urgencia con los
sindicatos el día 20, antes de la huelga, y haber llegado al
acuerdo y solucionado; que quería terminar con el punto 10
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porque todavía no se lo ha explicado y que le parece
importante;
que
cuáles
han
sido
la
implicación
y
responsabilidades durante la
negociación tanto de la
alcaldesa, el teniente de alcalde, Pere Casellas, el
consejero delegado, Manuel Toro, y el señor Joaquim Felip;
que lo pregunta porque todos ellos tienen responsabilidades
dentro de las empresas municipales; que le gustaría saber
cuál es la implicación en todas las negociaciones; que si se
han implicado en cada una de las negociaciones y qué
responsabilidades han asumido.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que com a alcaldessa, des del mateix
moment en què es constitueix la mesa de negociació delega en
el regidor de Serveis Urbans i conseller delegat de Fisersa
Ecoserveis, el senyor Quim Felip, la presència en aquesta
mesa; que una cosa és la delegació formal i l’altra el
contacte permanent i informal a través de la comunicació cada
vegada que hi ha una mesa sobre què ha passat i que es pot
acceptar; que, per tant, delega la representació al regidor i
conseller delegat en aquesta mesa de negociació com s’ha fet
en situacions de normalitat en altres meses de negociació
igual que la de l’Ajuntament la té delegada al regidor de
Recursos Humans, el senyor Jordi Masquef; que, per tant, en
situació de normalitat i de constitució d’una mesa de
negociació delega en el regidor, però hi ha contacte i diàleg
permanents sobre el que va passant a la mesa de negociació;
que és a finals de juny on es veu que no es pot avançar
d’aquest capítol 1, que els té encallats, i que es comença a
sentir amenaça de convocatòria de vaga per part dels
sindicats majoritaris d’aquesta empresa i que llavors
s’incorpora des de la convocatòria efectuada des del dia 20
de juliol; que els grups municipals van estar presents en
aquesta reunió del 29 de juliol; que ha estat present a totes
les reunions que es van dur a terme entre setembre, octubre i
novembre per intentar arribar a una solució i tornar a la
mesa de negociació; que això no va ser possible, que després
hi torna a haver convocatòria de vaga i que aquí la seva
presència ha estat directa i permanent sempre fins al punt
d’acompanyar als representants sindicals als jutjats de
Barcelona a principis d’agost a veure si els illustraven
sobre el que tenien dubtes; que a partir d’aquí hi ha estat
sempre el conseller delegat de Fisersa Ecoserveis, senyor
Quim Felip; que s’incorpora el conseller delegat de Fisersa,
senyor Manel Toro a les reunions que tenen lloc al setembre,
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octubre i novembre perquè es a partir del mes d’agost on es
manifesta que les dificultats no estan en relació a
Ecoserveis i la recollida d’escombraries, sinó en relació a
la incorporació dels treballadors de parcs i jardins i
enllumenat a Fisersa; que, des d’aquest moment en què veuen
que el conflicte se situa a Fisersa, en els seus serveis, en
el seu comitè i les seves condicions laborals i conveni, que
directament s’incorpora a les reunions el senyor Manel Toro;
que sobre el tinent d’alcalde, Pere Caselles, les seves àrees
de responsabilitat no tenen a veure amb serveis urbans; que
sí que és el vice-president de Fisersa i que el seu contacte
és permanent.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que li agraeix la pregunta perquè a vegades
és important poder-se explicar; que les feines al voltant
d’una cosa tan greu com aquesta són variades, diverses i
algunes més vistoses i algunes no tant; que, primer de tot,
és fixar que aquest és un govern; que en un context de
negociació, sigui la que sigui, un conveni de divorci o un
conveni com aquest és important la unitat; que quan no hi ha
unitat es produeixen esquerdes i passen coses que no són prou
correctes; que el redactat de la moció sobre la “implicación
de las responsabilidades asumidas en la negociación”, però
que ell no és membre de la mesa; que no li agrada com ha
anat, però no pel resultat; que per ell la forma és
important; que mitjançant una vaga s’ha aconseguit una
negociació; que la paraula xantatge és molt dura, però que la
realitat és que hi ha una treballadors de l’empresa que han
estat exclosos; que saben que van tenir una reunió a la qual
també hi va assistir, que hi havia els representants d’UGT i
el CSIF, i que l’estratègia del comitè de vaga era excloure
aquesta part; que aquest no és el seu problema, ja que no
està
a
la
mesa
i
que,
per
tant,
assumeix
altres
responsabilitats que tenen a veure amb ser regidor de
seguretat; que per a la convocatòria de vaga de l’estiu, del
8 d’agost, abans que es produís i acabés aturant-se la vaga,
van tenir una reunió amb la guàrdia urbana i van preparar uns
dispositius; que en aquesta reunió van assistir la directora
de seguretat, el director de serveis urbans, la cúpula de la
Guàrdia Urbana, i es va preparar el servei per garantir que
es podria desenvolupar una vaga de manera correcta i per
garantir també el dret dels treballadors que volguessin anar
a treballar; que tot això clarament amb una instrucció
política que assumeix plenament com és que els drets i els
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deures s’han de contraposar en el seu pes; que de cap de les
maneres volien una confrontació policial amb els treballadors
perquè al final si s’arriba a treballar una hora més tard què
s’hi por fer, que s’ha de posar a la balança; que també van
preparar, en contacte estret amb l’Albert Ballesta, un
dispositiu amb els Mossos d’Esquadra, amb la brigada mòbil,
per si les coses podien anar a més, però sense la voluntat
que fos així; que això no va ser necessari; que ha tingut
tres trobades com a tinent d’alcalde, amb algun representant
dels treballadors, que són trobades que no li han acabat
d’agradar perquè les coses s’han de fer al lloc on es fan;
que una trobada es va fer el dia 4 d’agost, dia de ple, amb
l’alcaldessa i el senyor Girón, on es desconvoca la vaga; que
es desconvoca la vaga mitjançant un document redactat en
aquesta tableta a les 19:55 de la nit del dia del ple; que es
desconvoca la vaga amb un seguit de coses estranyes, demandes
que els portaven sempre a excloure els altres treballadors;
que aquest és el contacte que té amb el senyor Girón, però
que no li agrada perquè no és membre de la mesa de
negociació; que assisteix a les reunions tant de Fisersa com
la que van tenir aquí amb els diferents treballadors; que li
agrada explicar els detalls i el perquè de la seva actitud
tan formal; que en la reunió a l'estiu amb UGT i CSIF, el
senyor Girón li va demanar que tinguessin un apart amb el
partit socialista, però que ell va contestar que això és un
govern i que per allà no anaven bé; que no volia de cap de
les maneres entorpir la feina dels companys que l'han fet
molt bé i tan bé com han pogut; que li agradaria ressaltar
que sí que hi ha aquest conveni franja per cinc anys, però es
que es pretenia que fos indefinit; que això ha de quedar
clar; que la darrera gestió que fa sense mesa, intentant fer
de bo, la primera havia sortit bé i aquí hi ha el document,
és amb un president d’una associació de veïns que té contacte
i sap les coses que passen per un membre del comitè
d’empresa; que li porten un document per fer de bo i arribar
a una solució; que és un document que al dia següent està
totalment depassat per les ofertes de l’Ajuntament i un
document que ni tan sols comparteix perquè el comitè
negociador ho estava fent molt més enllà; que aquesta és la
situació; que torna a la vaga convocada per al mes de
desembre; que es posa en marxa la vaga, que tornen a preparar
un dispositiu de seguretat; que ha de tornar les gràcies al
senyor Ballesta per la plena disposició de preparació dels
equips que podien ser necessaris per fer front a la situació;
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que la vaga comença; que la seva feina és intentar que les
coses siguin el més calmades possibles tant per als
treballadors com per als ciutadans; que la vaga comença; que
s’estableixen reunions; que es treballa des de Guàrdia Urbana
i també amb la directora de seguretat per preparar el
dispositiu; que es produeix un incident que és que hi ha un
parell d’incendis; que ningú li pot assegurar que aquests
incendis hagin estat provocats perquè estan a l’hivern i s’hi
pot haver buidat cendra d’una llar, però que, en tot cas,
això els fa estar intranquils; que parlen amb els Mossos
d’Esquadra, preparen un nou dispositiu, sectoritzen la ciutat
en cinc sectors, i tenen suport d’una patrulla de Mossos
d’Esquadra que ve de La Bisbal; que el primer dia disposen de
capacitat a Guàrdia Urbana per treure quatre cotxes i els
altres dies per treure'n tres perquè són dies que hi ha
assumptes propis i festes; que és prou complicat; que el
dissabte
estava
molt
enfebrat,
però
al
matí
arran
d’incidents, especialment la situació de les escombraries al
voltant de l’antiga biblioteca, van preparar una inspecció
amb el cap de la Guàrdia Urbana, la directora de Seguretat i
els dos sergents, i van comprovar l’estat molt complicat de
la ciutat; que constaten i hi ha un informe que fa preparar
posteriorment, que resulta com a mínim xocant, que totes les
escombraries del centre de la ciutat estan “vandalitzades” i
les escombraries en els barris, excepte a la Marca de l’Ham
on hi havia hagut un incendi, hi ha pilons d’escombraries,
però estan més o menys ben posades al costat dels
contenidors; que això els situa en un context d’alarma; que
allà fa la funció de regidor de Seguretat com és que ha de
preveure què passarà si es decideix tirar endavant una neteja
alternativa per qüestions de salubritat; que aquí es fa
preparar un informe amb un seguit de fotografies de cadascun
dels punts d’abocament i es posa en contacte amb la cap de
serveis Jurídics de l’Ajuntament que l’até, tot i que estava
de vacances, per preparar arran de l’informe, si és
necessari, un decret degudament motivat i justificat per
poder mobilitzar la totalitat de la Guàrdia Urbana i que
torna a parlar amb el senyor Albert Ballesta per si estan en
context d’haver d’assumir una situació més violenta de cara a
haver-ho de netejar; que amb hores extres i voluntàriament
forma part de la Guàrdia Urbana, la seva obligació i consta a
la fitxa d’escriptura que en un cas extrem han d’anar a
prestar el servei; que aquesta és la seva funció fins que la
vaga es desconvoca; que assisteix també a una reunió en el
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consell d’administració en el qual es parla de l’assumpte de
la vaga; que entén que la seva presència quant a vicipresident de Fisersa no és necessària perquè hi ha el
conseller delegat i la presidenta i que no forma part de la
mesa; que creu que durant tota la vaga compleix a bastament
amb les seves responsabilitats; que la veritat és que tot
plegat és una assumpte que, com ha dit l’alcaldessa, neix
malament, avança malament i mor malament; que aquesta és la
realitat; que hi havia unes dificultats en el moment de
naixement de l’empresa i que en el moment de negociació d’un
conveni collectiu en el qual també hi havia l’amenaça d’una
vaga es van posar 800.000 euros per part de l’alcalde
d’aleshores per evitar una vaga; que avui en paguen les
conseqüències; que aquesta és la realitat; que felicita els
seus companys de govern perquè creu que han fet el possible
per poder salvar una situació que finalment no acaba
feliçment, però quan es negocia no s’aconsegueix tot; que,
per tant, pensa que han fet una bona feina; que si d’aquí
cinc anys s’ha de tornar a negociar s’hi tornarà perquè és la
seva obligació i que al final és el dia a dia de la relació
entre treballadors i empreses.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu
que diu que lo de que “Ecoserveis nació mal”, le suena un
poco a lo de “la culpa es de Madrid” y que es como decir que
si nació mal ya no se puede hacer nada.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Casellas Borrell que diu que és del partit socialista i que
la responsabilitat és seva.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu
que diu que sí que es como que “Bueno, nació mal"; que
Ciutadans sí que no estaban allí cuando nació Ecoserveis; que
ya saben uno de lo responsables de que naciera mal y que no
lo han negociado lo suficientemente bien; que él también
piensa que la presencia del señor Casellas no era necesaria
en este caso como vicepresidente de Fisersa; que considera
que no era necesaria porque Ciutadans hace un año y medio
dijeron que este era un cargo que no consideraban necesario
dentro de la empresa; que como consideran que era un cargo
totalmente honorífico, por el acuerdo político, por eso
creían que su presencia no era necesaria; que ya queda claro
que la gestión del señor Casellas ha sido como teniente de
alcalde, no como vicepresidente lo cuál le reafirma que
siguen teniendo un cargo en la empresa que no es necesario;
que va a hacer un resumen de cómo ellos consideran que ha ido
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esta huelga y que, primero, incorporaron tarde a las personas
que están en la oposición porque como han dicho las
negociaciones empezaron en enero.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que entén que la posició del senyor
Amelló ha quedat suficientment explicada a la seva moció.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu
que pregunta que si la alcaldesa le quiere cortar la palabra.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que pot acabar, però que hauria
d'intentar sintetitzar.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu
que diu que cree que los incorporaron muy tarde a la
negociación; que cree que empezaron las reuniones en enero y
no supieron nada hasta junio; que se reitera en lo que dijo
en el último pleno como es que el equipo de gobierno ha sido
poco transparente con el resto de la oposición y así es muy
difícil buscar sinergias y que la oposición sepa qué está
sucediendo; que se informan como pueden; que también
consideran, y vuelve a repetir, que quizás las personas que
han elegido como negociadores, no por capacidad, sino por
otras mochilas que llevan encima no eran las adecuadas; que,
para terminar, cree que se firmó algo el día 24 que podría
haberse resuelto el día 20 y así haberse librado de una
huelga porque todo lo que le han explicado está muy bien,
pero hubo gente de este plenario que ya dijo que el día 19
estaba sobre la mesa y se podría haber firmado el día 20
haciendo un esfuerzo de negociación y de tantas horas como
hiciera falta igual que se hizo el día 24; que cree que han
pasado gratuitamente por una huelga; que eso lo dice sabiendo
que ellos dijeron que tenían su apoyo en la negociación y que
también habían solicitado a los sindicatos que aplazasen la
huelga y que se sentasen a negociar; que la única diferencia
es que ellos no consideran si es injusta o justa, ya que no
quieren entrar a valorar ese tipo de temas, pero que a día de
hoy consideran que el día 20 podría haber estado resuelto y
que se podrían haber librado de esta huelga.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez
Dipp que diu que mirarà de ser més breu, bàsicament, per un
motiu perquè molts dels que estan aquí han expressat en
diferents espais, especialment en els mitjans de comunicació,
quina ha estat la seva postura, però que, tanmateix, això no
treu que sigui necessari també fer-ho en el plenari com bé
han dit en el punt ordinari de l’Ordre del Dia, donar
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explicacions i parlar sobre el tema en l’espai adequat per
fer-ho i que ho facin els grups municipals que és el plenari;
que des del seu punt de vista, com també han insinuat en la
seva intervenció anterior, aquesta victòria dels sindicats
marca un precedent esperançador de lluita per unes condicions
laborals dignes i uns serveis públics de qualitat; que és
important no oblidar que, tot i que encara els sembla que els
pot quedar molt lluny, tot plegat està en el marc de la
precarietat absoluta en què deixa els treballadors i
treballadores la reforma laboral del Partit Popular; que
lamenten la campanya de desprestigi que va impulsar el govern
que consideren que no és pròpia d’una administració pública;
que els hagués agradat una voluntat de conciliar l’interès
públic amb les condicions de les treballadores des del primer
moment, però que aquesta voluntat no la van trobar; que
finalment vol fer una pregunta que l'alcaldessa també ha
posat sobre la taula; que pregunta que com pot ser que tot
plegat faci la sensació que depengui de l’arribada d’una
persona, en aquest cas l’assessor del collectiu Ronda, el
company Vidal Aragonés, que bàsicament planteja el que van
expressar ja en el moment en què la Candidatura d'Unitat
Popular va donar tot el suport als treballadores i
treballadores d’Ecoserveis que el que els planteja és la
viabilitat tècnico-legal de poder garantir l’estabilitat pels
treballadors que seran subrogats i garantir la mateixa
retribució per a les persones que realitzin les mateixes
funcions; que
li sorprèn molt com tot plegat acaba quasi
depenent de la facilitat, la comunicació o tenir un assessor
que sigui capaç d’arribar a aquest punt; que els sorprèn que
com a administració pública no siguin capaços de posar totes
les eines que tenen sobre la taula, les millors persones i
les persones amb més coneixements per poder arribar en aquest
acord, en aquest marc en el que bàsicament hi havia,
especialment a les portes d’iniciar la vaga, un proposta
tècnica i legal que garantia les demandes que els
treballadors feien des del principi d’aquesta qüestió i que
era garantir l’estabilitat d’aquests treballadors subrogats i
garantir la mateixa retribució per fer la mateixa feina; que
sobre l’incompliment dels serveis mínims els agradaria que
els aclarissin si van posar la denúncia; que ho van anunciar
als mitjans de comunicació, però que ni a la Candidatura
d'Unitat Popular ni als convocants de la vaga no els consta
cap denúncia ni cap pronunciament del Departament de Treball;
que els consta una manifestació pública, a través dels
80

mitjans de comunicació, de denúncia per part del govern de
l’incompliment dels serveis mínims, però que no els consta
cap denúncia formal ni cap pronunciament del Departament de
Treball; que els agradaria si els poden aclarir aquesta
qüestió perquè creuen que és important; que si no es pot
demostrar aquest presumpte incompliment dels serveis mínims
és importants també que des de les institucions públiques
vetllin per garantir la veritat i la presumpció d’innocència
en aquesta qüestió; que no s’allargarà gaire més; que ja
s’han expressat moltes vegades; que han estat al costat dels
treballadors; que consideren també que ha estat una vaga
evitable perquè l’últim dia de la negociació abans de la
convocatòria final de vaga ja hi havia el conveni franja i no
s’hi va arribar, però que també li agradaria preguntar als
proposants de la moció de control què haguessin fet ells; que
Ciutadans va demanar que els treballadors desconvoquessin la
vaga sense condicions; que veuen que no tenen cap postura
clara sobre les qüestions; que estar a missa i repicant és
bastant complicat; que una
última consideració sobre
l’afirmació que ha fet l’alcaldessa sobre que Seria
inassolible la quantitat de 800.000 euros per l’augment del
sou dels treballadors de Fisersa; que no és que sigui
inassolible per a les arques de l’Ajuntament, sinó que és
inviable perquè la llei d’estabilitat pressupostària no ho
permet; que aquest tipus d’informació no ajuda a donar llum a
tot plegat, sinó que el que es fa és dir que les arques de
l’Ajuntament quedarien buides si s’aspirés a això; que
encoratgen tots els treballadors, els de l’Ajuntament i els
de tot arreu, a continuar treballant per unes condicions
dignes i que en el cas dels serveis públics continuar
treballant per garantir uns serveis públics de qualitat i
unes condicions de treball dignes per a tots i totes.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que de tota l’exposició entén que demanava que es pronunciés
sobre les afirmacions que han fet sobre l’incompliment dels
serveis mínims i si van arribar a fer la denúncia; que la
pròpia regulació que hi ha del dret de vaga contempla la
necessitat de complir uns serveis mínims que s’han de
començar 72 hores després de l’inici de la vaga com a mínim;
que si aquests dies estaven per Figueres podien veure com
s’anaven acumulant les escombraries als voltants de les àrees
d’aportació; que la pròpia definició d’uns serveis mínims és
la que demana que restableixin la situació en condicions de
neteja amb normalitat; que era evident només de passar per
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les àrees d’aportació i veure com estaven que amb els serveis
mínims no es restablia la situació a l’estat de neteja que
estava en origen; que és una percepció que van veure des del
segon dia de realització efectiva de la vaga; que des del dia
23 es parla en el sentit que s'ha de denunciar perquè si
segueix la vaga s’activen els mecanismes de possibilitat de
contractació d’empreses o serveis alternatius per garantir
aquests serveis mínims; que la vaga comença el dia 20 a les
nou de la nit i que 72 hores després han de començar els
serveis mínims; que ni el dia 21 ni el 22 són perceptibles,
sinó que és perceptible el tercer dia de convocatòria de la
vaga; que el dia 24 estan disposats a efectuar una denúncia
que si no hagués prosperat l’acord de negociació no haguessin
dubtar a fer, però que es trobaven amb la paradoxa que allà
on s’ha d’efectuar la denúncia, en dies festius no tramiten
ni resolen i que, per tant, una denúncia de serveis mínims
efectuada el dia 24 no s’hauria resolt o determinat per part
de la Delegació de Treball fins al dia 27 de desembre; que,
per tant, quan es mostra l’incompliment, el dia 23-24 i quan
manifesten la voluntat de denunciar-ho és quan es resol el
conflicte; que en cas d’haver procedit aquesta denúncia
s’hagués resolt per part de la Delegació de Treball el dia 27
i que, per tant, això ja és un punt pel qual no hi van
arribar; que la denúncia estava escrita, però no va ser
presentada davant d’aquesta dificultat de no obertura el dia
24; que el dia 24 i el 31 de desembre l’Administració de
l’Estat té tancat i que per això no va ser possible
interposar la denúncia, ja que s'havia d’esperar al dia 27.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Sànchez Dipp que diu que la pregunta era precisament si
havien posat o no la denúncia que, de fet, va ser un pilar
important en la campanya de desprestigi cap als treballadors;
que els serveis mínims implica menys treballadors; que
l'alcaldessa ha fet una explicació sobre les 72 hores i tot
plegat i que com ha dit és una percepció; que insisteix en la
irresponsabilitat per part d’una administració pública de
jugar a aquesta situació en un context de negociació en què
consideren que no calia arribar en aquell moment i menys si
es parlava de percepcions; que consideren que les percepcions
quan estan parlant d’acusacions tan greus com el no
compliment d’uns serveis mínims per part d’uns treballadors
que estan en una vaga legalment constituïda és molt greu; que
queda molt sorpresa per aquesta qüestió perquè quan han
preguntat als advocats per saber la resolució del Departament
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de Treball la resposta ha estat que mai es va arribar a fer;
que creu que és de responsabilitat i és motiu i interessant
aquesta sessió de control per donar llum a aquesta qüestió
concreta que s'imagina que simplement va ser un petit “farol”
de l’equip de govern que només afegia més tensió i
complexitat i desprestigiar els treballadors públics; que és
una qüestió tan important com que aquestes persones no deixen
de ser les persones que fan els serveis més importants de la
ciutat de Figueres com són el manteniment de la jardineria,
l’enllumenat i la neteja diària i recollida d’escombraries;
que insisteix en aquesta qüestió; que només volien fer
aquesta pregunta que creien que era important i que dóna les
gràcies per la resposta; que insisteixen que queden parats i
amb el lliri a la mà perquè havien pensat que farien la
denúncia perquè havien dit als mitjans que tenien molts
motius per fer-la i que l’explicació creu que no la
justifica.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que sí que aquesta denúncia estava totalment preparada, però
que en dies festius no es pot presentar; que hi ha
percepcions aplastants i que pregunta a la senyora Sànchez si
creu que es complien els serveis mínims tal i com estava la
ciutat.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Sànchez Dipp que diu que no treballa en aquest àmbit de
treball tècnic i legal i que per això l’equip de govern fa
una demanda al Departament de Treball que és qui determina si
s’estan complint o no uns serveis mínims; que no gosaria mai
a la vida ser jutge d’una qüestió que simplement és una
percepció del què hi ha; que el que sap del cert és que hi ha
uns treballadors fent vaga, que els serveis mínims impliquen
un menor nombre de treballadors i que, per tant, un servei
menor de treballadors amb uns serveis mínims implica tant sí
com no un nivell d’escombraries al carrer; que no sap si
aquest volum ha de ser major o menor; que personalment no té
els coneixements ni s’atreviria mai a fer una denúncia
d’aquest tipus sense coneixement de causa i sense l’espai
legal i que per això ja hi ha els tècnics del Departament de
Treball; que no s’atreviria mai de la vida a dir ni sí ni no;
que el que sap objectivament és que serveis mínims implica
menys treballadors; que la lògica la porta a dir que alguna
conseqüència sobre l’aspecte de la ciutat ha de tenir quan la
ciutat ja es trobava, com molts dels grups municipals
d’aquest plenari manifesten constantment, en la situació
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habitual dels serveis de neteja de la ciutat i que tenint en
compte la premissa que ja per fer el màxim aparentment no
s’arriba, doncs per fer els mínims alguna conseqüència ha de
tenir, però que no toca a ella ni a cap dels que estan aquí
fer aquest judici, sinó al Departament de Treball.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que la seva percepció els portava a afirmar i afirmen que no
es complien els serveis mínims; que una altra cosa és al
determinació formal per part de les autoritats competents;
que és una opinió que mantenen i que l’opinió de la senyora
Sànchez és diferent.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Sànchez Dipp que diu que ella en cap moment s’ha manifestat i
que no ho sap.
Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu
que des del Partit Popular intentaran no allargar-se; que
faran algunes crítiques sobre com ha anat el tema; que creuen
que no s’ha gestionat prou bé; que pensen que hi ha hagut una
manca de transparència per part de l’equip de govern envers
l’oposició o envers el seu grup; que ho han vist d’aquesta
manera; que creuen que han estat sempre més informats a
través dels representants sindicals que no a través de
l’equip de govern; que, per exemple, es va fer una reunió amb
les associacions el dia 22; que hi va assistir, però que tan
bon punt va entrar li van dir que no hi havia de ser, ja que
no representava cap associació; que entén que és una regidora
i que com a càrrec electe creu que tenia el mateixos drets
per estar allà; que va tenir la sort que el senyor Jordi
Cabot, cap de Serveis Urbans, que va dir que sí que hi podia
ser; que, a més a més, hi va haver la reunió amb els
representants sindicals, però que no se’ls va deixar
assistir; que creu que hagués estat bo, ja que si parlen de
transparència per quin motiu no hi podien assistir; que ho
van demanar i que els haurien d’haver deixat entrar; que, al
final, el que s’havia de dir allà tant ho podien sentir els
representants sindicals, com l’equip de govern i l’oposició;
que el dia de la reunió amb els presidents de les
associacions i més gent va sortir que aquesta equiparació
salarial suposaria 800.000 euros; que l'oposició feia molt de
temps que havia demanat quina seria aquesta diferència, però
que mai se'ls havia arribat a dir; que últimament el senyor
Toro va dir uns 100.000 o 200.000 euros, però que aquell dia
es van dir 800.000 euros; que es va haver d’assabentar amb
les associacions de veïns d’aquesta equiparació salarial o el
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que suposaria per a l’Ajuntament de Figueres; que aquí la
Presidència també ho ha dit, però que mai en cap moment se’ls
va dir, tot i que ho havien demanat moltes vegades tota
l’oposició; que també es parla sobre una herència que s’ha
rebut; que algú va pagar en el seu moment més de 800.000
euros per evitar la vaga; que es pot dir el nom i cognoms, ja
que va ser el senyor Santi Vila que per evitar la vaga va fer
aquest augment salarial i que, per tant, entén que era del
mateix color que l’alcaldessa; que entén que és molt dur
trobar-se amb una vaga; que ningú vol una vaga, ni els
treballadors ni l’equip de govern ni l’oposició; que no vol
tornar a entrar en el tema dels dies 19 i 24, però que cal
dir-ho; que creuen que és greu haver arribat a l'acord que es
va arribar el dia 24 perquè s'hi podia haver arribat el dia
19, ja que al final és el mateix; que aquest conveni franja
ja venia de dies i que, per tant, retreuen que aquesta vaga
es podia haver arribat perquè si el dia 19 haguessin arribat
a l’acord que es va prendre el dia 24 tot això s’ho haguessin
estalviat; que aquest és el seu punt de vista perquè el
problema hi continua, però l’han allargat els quatre o cinc
anys del conveni; que l’equip de govern no sap fer de
negociador; que ha hagut de venir el senyor Aragonés o com es
digui; que el dia 19 no s'haurien d'haver aixecat de la
taula, com van fer el dia 24 que van estar fins la una de la
matinada per haver arribat a aquest acord; que si
l'alcaldessa considerava que el que es demanava era
inacceptable i un xantatge a hores d’ara continuarien amb la
vaga; que aquell dia amb l’associació de veïns va dir que era
intolerable, que no ho acceptarien sota cap circumstància i
que era un xantatge; que si ho considerava així no ho havia
d'haver acceptar o sinó acceptar-ho per evitar la vaga; que
ja no dirà res més sobre el dia 19 o 24; que el senyor Pere
Casellas ha explicat tota la feina que ha fet amb la
complicitat de la Guàrdia Urbana; que creu que aquesta part
l’ha fet bé, però que el senyor Casellas també hauria d'haver
estat en la negociació; que aquesta és l'opinió del grup
popular; que consideren que el dia 24 hi hauria d’haver estat
amb la resta de companys; que els representants sindicals van
demanar que hi anés l’oposició, però que no els han volgut
mai; que aquestes reunions que han parlat amb els sindicats
va ser a proposta de l’oposició; que no ho poden negar perquè
va ser una proposta de l’oposició tenir una trobada amb els
representants sindicals i l’equip de govern; que aquest dia
també haguessin estat disposats a venir fins la una de la
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matinada; que creu que el senyor Pere Casellas hi hauria
d’haver estat com a primer tinent, com a soci de govern i com
a vice-president de Fisersa o potser que deixi aquest càrrec,
tal com ha dit el senyor Amelló, perquè ja hi havia el gerent
de Fisersa; que això és una opinió seva; que creu que els
companys ja ho han dit tot; que sap greu tot el que van
suposar aquests tres o quatre dies per als ciutadans i la
gent que va venir de fora; que es podria haver evitat i que
aquí hi ha uns culpables que tenen noms i cognoms.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que farà una pregunta a la senyora
Olmedo; que aquests dies fruit de la moció presentada per
Ciutadans ha estat llegint les actes de la mesa de negociació
i les de mediació; que pregunta que quina és la posició del
Partit Popular en relació a les propostes o les peticions
efectuades pels representants sindicals durant tots aquests
mesos; que quina és la posició del grup municipal del Partit
Popular o de la senyora Olmedo com a representant del consell
d’administració de Fisersa; que els altres grups en algun
moment han dit si una cosa l'acceptarien o no, però que en
cap moment no ha pogut llegir ni una línia del grup del
Partit Popular on digués que acceptarien això o no; que la
senyora Olmedo ha escoltat i que ara opina; que és molt
respectable, però que no ha llegit ni una línia on digués si
una cosa es podia acceptar o no i que, hores d'ara, encara no
sap si el Partit Popular hagués acceptat el conveni ciutat,
les garanties personals o el conveni franja, però no ara a
toro passat, sinó en el seu moment.
Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo
Delestal que diu que creu que estan aquí fent una moció en la
qual el govern ha de donar explicacions; que el govern mai li
ha demanat què pensava, ni han comptat amb ella ni l’han
volgut al seu costat, ni s’han interessat sobre què pensava
al respecte; que era l'alcaldessa que en aquell moment hauria
d'haver demanat què pensaven, però que sempre ha volgut anar
sola sempre com el que diu "Yo me lo guiso, yo me lo como”;
que no hi ha cap moció de control envers el Partit Popular;
que si algú la vol fer llavors contestaran; que la moció de
control era envers el govern i que és per això que ells han
de fer les preguntes i l'alcaldessa contestar-les o si no
hagués volgut hagués estat el seu problema i que si es creu
que es posicionarà va equivocada.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que això que diu la senyora Olmedo no és
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cert, ja que a l’acta del consell d’administració de Fisersa
del dia 23 de novembre de 2016 es demana quina postura ha de
tenir el consell d’administració.
Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo
Delestal que diu que això no té a veure.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que sí que té a veure, ja que justament
per avalar la persona que anava a negociar, el senyor Lluís
Martínez com a representant de Fisersa, es va demanar al
consell d’administració del qual forma part la senyora Olmedo
Delestal quina opinió tenien respecte les peticions que feien
els representants sindicals de CO.BAS i CCOO; que es pot
llegir a l’acta que la senyora Olmedo va dir que no es volia
pronunciar; que no s’ha pronunciat mai i que prefereix anar
sola que anar acompanyada sense posicionaments.
Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo
Delestal que diu que l'alcaldessa l'hauria de deixar
contestar; que la resta de la gent creu que han contestat i
que han intervingut.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència
que
diu
que
es
tractava
de
rèplica
i
contrarèplica.
Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo
Delestal que diu que no ha estat rèplica i contrarèplica,
sinó que se n’han fet més; que el senyor Amelló presentava la
moció, però de rèpliques n’ha fet moltes i també la senyora
Sànchez; que l'alcaldessa a l’últim ple li va dir que era
impossible; que no val la pena contestar; que li ha tret la
paraula i que la gent ja es dóna compte de qui és
l'alcaldessa.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Casellas Borrell que diu que creu que és important dir que
convé una lectura d'estatuts per saber que el vice-president
simplement
substitueix
la
presidenta
del
consell
d’administració quan no hi és; que no té cap tipus de
retribució ni cap altra responsabilitat a Fisersa; que està
molt bé parlar dels càrrecs en un món de moda en el que es
parla dels polítics; que no té cap altra responsabilitat i
que la senyora Olmedo s'hauria de llegir bé els estatuts
abans de fer segons quines afirmacions.
Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo
Delestal que diu que a vegades es tracta només d'acompanyar
moralment i que si no s'ha pronunciar és perquè no tenien els
costos, ja que els acaben de tenir ara.
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A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus
que diu que, després del debat que hi ha hagut en aquesta
taula de pràcticament una hora i mitja, creu que s’ha dit tot
de totes les formes possibles; que retiren el que ja hna
manifestat a diferents mitjans de comunicació; que al seu
entendre aquesta era una vaga evitable; que no era una
situació senzilla, sinó que era una situació complicada per
tot el que ja s’ha anat explicant i per totes les premisses;
que creuen que no s’ha acabat de gestionar del tot bé,
sobretot a nivell comunicatiu i per establir aquest clima de
confiança que creuen que és necessari en qualsevol tipus de
negociació; que és cert que han percebut, ja que estan de
moda les percepcions, que els sindicats els facilitaven molta
més informació que no ho feia el govern i que els seus motius
tindrà; que potser el govern s'ha sentit sol; que no ho sap,
però que s'hauria d'haver donat tota la informació des del
primer moment, costos inclosos, que es van reiterar i demanar
en un ple extraordinari del dia 22 de desembre i que es va
dir que es facilitarien, però que s'ha comentat ara de viva
veu; que, probablement, si haguessin tingut tota la
informació s’haguessin estalviat tres dies de vaga que, al
seu entendre, sí que ha estat una vaga injusta, no pel fet
de fer vaga, que és un dret que tot treballador té i molts
s’hi van deixar la pell per poder-ho tenir, sinó perquè ha
estat una vaga que era evitable i ha estat injusta per tots
els actius; que creuen que han de mirar cap al futur; que
tenen una contracta pendent de fer com és la de la gestió de
residus, neteja i deixalleria; que s'ha d'aprendre dels
errors; que s'ha de posar aquesta ciutat en marxa; que creu
que s'ha dit tot i que per part del seu grup no cal afegir
res més.
Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que vol
aclarir alguna cosa, ja que s’ha mencionat en alguna ocasió
que el conseller delegat de Fisersa va ser present en algunes
d’aquestes reunions, però que, formalment, només a la darrera
reunió del 24 de desembre perquè a les anteriors va ser d’una
manera forçada perquè en principi Fisersa no tenia res a dir
en un conveni que es refereix a una altra empresa i que, per
tant, no hauria d’haver afectat Fisersa; que el fet és que en
canvi es produeix una situació en la que hi ha unes propostes
que sí afectarien en un moment o un altre Fisersa; que, per
tant, s’incorpora a poder comentar aquesta situació amb una
finalitat molt clara que era que com a conseller delegat de
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Fisersa tenia enorme interès a defensar la postura dels
treballadors de l’empresa enfront a qualsevol situació que
els
pogués
afectar;
que
entén
que
tenen
diferents
preocupacions; que com a regidor de l’Ajuntament té les
preocupacions que afecten l’Ajuntament com és la neteja
diària i el fet que es produeixi una situació indesitjable,
però també l’economia municipal; que no es pot abordar una
situació de suposada vaga i que es resolgui econòmicament
perquè el diner val molt; que no és que quedin eixutes les
arques municipals, sinó que tot allò que representi un ingrés
per a l’Ajuntament prové dels ciutadans de Figueres; que això
té una repercussió immediata si hi ha qualsevol increment
notori amb algunes mesures que s’haurien d’implementar per
aconseguir aquests ingressos; que això preocupa i preocupa
molt; que preocupa molt la situació dels treballadors
d’Ecoserveis als quals se’ls garantia un seguit de drets ad
personam i preocupa la situació dels treballadors de Fisersa
perquè s'ha de tenir en compte que entren treballadors a
Fisersa que cobraran en una mateixa categoria una quantitat,
28.000 euros, i un treballador de Fisersa que en aquella
mateixa categoria cobra 18.000 euros; que aquesta situació
complica molt l’existència i que és un debat que han tingut
contínuament amb els treballadors de Fisersa perquè aquest
era el motiu bàsic i principal pel qual hi ha aquesta
situació de tensió que fa que hagin de negociar intensament
durant tot aquest temps; que hi ha diferents propostes sempre
amb aquesta mesura de la vaga que no deixa de ser una mesura
de pressió per obtenir determinats resultats; que és l’última
de les mesures que es posen en marxa per obtenir determinats
resultats quan hi ha interessos contraposats; que està clar
que per part de l’Ajuntament, de Fisersa, de les persones que
hi eren tenien uns interessos nobles quant a que es tractava
de mantenir el servei, garantir a aquestes persones el seus
drets, i això s’estava fent per unes vies molt concretes, amb
aquestes motxilles, amb aquestes ad personam; que des del
punt de vista jurídic es veia claríssim que es garantien i es
mantenien aquests drets en aquestes persones; que es
plantejava un conveni únic que tingués vigència per a Fisersa
amb aquestes persones allà dins; que van anar passant els
dies, que va arribar el moment en què el 19 es planteja una
nova possibilitat i que també es va incorporar una nova
persona que parla un llenguatge més jurídic i ho explica
d’una manera molt concreta; que es planteja el tema del
conveni franja que no és el conveni de ciutat que era
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d’alguna manera inacceptable; que a partir del dia 19 es
comença a debatre el tema del conveni franja; que aquesta és
una situació que parlen també amb els propis treballadors de
Fisersa, i d’una manera informal, van fer el comentari que
des de tots els punts de vista, així com li van manifestar,
es veu que el conveni franja pot ser una de les solucions
menys dolentes de les solucions que hi havia; que si
Churchill deia que la democràcia és el menys dolent dels
sistemes democràtics, aquesta és la menys dolenta de les
situacions que hauran d’anar resolent, com deia l’alcaldessa,
en els propers exercicis i que s’està fent un esforç intens
per aconseguir que siguin els menys problemes possibles; que
aquells dies 19, 20, dins la vaga, o dies posteriors, té unes
converses amb el director gerent i que es posa de manifest a
la taula amb les persones que hi eren que pot haver-hi
aquesta sortida, però que no s'ha d'oblidar que la vaga no
deixa de ser una mesura de pressió; que aquella pressió es va
augmentant, però que estava sobre la taula un element nou que
s’estava valorant en aquells moments com és el conveni
franja; que, finalment, s’asseuen a la una del migdia del dia
24 de desembre i un dels comentaris que va fer va ser que no
es mourien d’allà fins que no estigués resolt responent al
mateix sentiment que tenien altres persones; que van anar
avançant fins que va arribar el moment en el que es tanca i
es determina que aquesta és la solució que se li dóna; que es
desconvoca la vaga; que es tanca amb un termini d’una hora i
mitja el document annex que era el conveni de l’empresa
Ecoserveis; que han passat tot aquest temps en una situació
d’una vaga que ara aquí s’ha dit si era legal o no era legal;
que estaven al límit; que una vaga feta per un collectiu de
treballadors en favor d’un altre collectiu de treballadors
és illegal; que si això és manté dins una mateixa empresa
està en aquest límit; que no es va fer res perquè era un dret
que tenien els treballadors i el que es volia era resoldre
aquesta situació, però que com a mínim era qüestionable
aquesta situació; que han arribat en aquest punt, però que no
s'ha d'oblidar que sortien d’un primer esglaó molt més alt i
que es tractava de superar les possibilitats, diferències i
tensions que hi havia, que sabien que s'havien de resoldre
per les vies de la negociació del conveni amb els altres
treballadors que hi ha i que també calia combinar-ho i fer-ho
compatible amb aquests interessos municipals; que estan aquí;
que va haver-hi uns dies de vaga que, repeteix, és una mesura
de pressió per aconseguir uns objectius sobre la base d’unes
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demandes que es van plantejar just el dia en què començava
aquella vaga; que això es va discutir, determinar i arribar
en aquest dia 24; que es troba raonablement satisfet de la
relació que ha mantingut en tot moment; que ha pogut veure,
amb tots els que estaven a la taula, una relació cordial amb
els treballadors tot i que hi havia moments que es feia molt
difícil tantes hores i que feia difícil entendre's perquè hi
havia els companys amb petards i sorolls a sota, però que
s’entenia quina era la situació perquè ells estaven fent la
seva feina; que van aconseguir arribar en aquest acord que
resulta que tenen per endavant cinc anys amb conveni franja;
que d’aquí a cinc anys estaran en una situació completament
diferent on ja no existirà aquesta diferència salarial entre
uns treballadors i els altres; que tenen certa satisfacció
per haver aconseguit tancar aquest acord i que existeix una
relació cordial amb aquests treballadors.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que entén que està suficientment
efectuada aquesta moció de control.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu
que diu que agradece las explicaciones; que cree que eran
necesarias y que era necesario extenderse; que sobre sus
intervenciones, en el artículo 25, en el apartado H, dice que
“Las intervenciones de quien propone la propuesta no consumen
turno”; que no es que se le haya dado mucha palabra, sino
que, sencillamente, también lo refleja así el Reglament
Orgànic Municipal y que puede pedir tantos turnos de palabra
como él quiera.
----A continuació, essent les vint-i-dues hores i catorze
minuts, la Presidència suspèn la sessió.
----Seguidament, a les vint-i-dues hores i quaranta 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.
----13. Assumptes urgents. A l'apartat d'assumptes urgents es
produeixen les intervencions següents:
----Ensenyament: S'aprova una moció que proposava el
compromís del ple de l'Ajuntament de Figueres per considerar
prioritari i urgent la construcció de l'escola Carmen Guasch
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i Darné. El senyor Giró Ribas procedeix a la lectura de la
moció següent:
"MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA – MES
A L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER LA
CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA CARME GUASCH i DARNÉ. EXPOSICIÓ DE
MOTIUS: - L'any 2006 va néixer l’escola Carme Guasch i Darné,
va començar l'activitat lectiva amb 2 grups de P3 i 4 mestres
que lideraven el Projecte d'escola, aquesta escola ha anat
creixent progressivament fins al curs 2014-2015 en el qual
s'ha arribat al sisè curs completant tots els grups de
primària.
- Actualment l’escola disposa de dues línies, i
uns quatre-cents seixanta alumnes. - L’escola es troba
ubicada provisionalment al carrer Josep Maria de Segarra de
Figueres s/n, és l’única escola de Figueres que es troba en
barracons i la més antiga de la comarca de l’Alt Empordà en
aquesta situació. - Les incomoditats dels barracons, la manca
de cuina pròpia, la limitació d’espais per realitzar
activitats lectives, extraescolars, les assemblees setmanals
d’alumnes o realitzar actes amb les famílies en cas de mal
temps, no han estat cap impediment per considerar que
l’escola Carme Guasch i Darné té un model educatiu innovador,
que ha esdevingut un referent educatiu per a moltes famílies
de la nostra ciutat (atès l’alt nombre de peticions de
matriculació). - Un equip de mestres molt competent i una
AMPA molt implicada, han capgirat els aspectes negatius, i
han aconseguit que l’escola sigui escollida en el projecte
Escola Nova 21 o que sigui Escola Verda entre d’altres.
l’any 2009, l’alcalde de CIU, Santi Vila, va anunciar als
mitjans de comunicació que s’estava redactant un estudi de
viabilitat
per
a
la
remodelació
de
l’antic
centre
penitenciari del carrer Sant Pau, per convertir-lo en la seu
de l’escola Carme Guasch, un cop hagués entrat en
funcionament el Centre Penitenciari del Puig de les Basses. El passat mes de juny del 2014, amb més de tres anys de
retard, es va posar en funcionament el Centre Penitenciari
del Puig de les Basses, sense que s’hagués produït cap
novetat en relació a la voluntat del govern de la Generalitat
de Catalunya per iniciar els tràmits per a la construcció de
l’escola Carme Guasch. - El passat 6 de maig de 2015,
l’alcaldessa de Figueres durant la campanya electoral de les
eleccions
municipals,
va
presentar
un
projecte
per
reconvertir l’antiga presó en una escola de nova construcció
i hotel d’entitats. - En data 13 de juny del 2014 es va
signar el “Protocol d’intencions entre el Departament de
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Justícia i l’Ajuntament de Figueres en relació a la
destinació del centre penitenciari de Figueres un cop aquest
quedi desafectat com a equipament penitenciari”, - La
Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
va presentar un escrit al registre d’entrada de l’Ajuntament
de Figueres en referència a l’extinció del Protocol
d’intencions entre el Departament de Justícia i l’Ajuntament
de Figueres signat el 13 de juny de 2014, manifestant que
havia iniciat la tramitació de l’expedient de desafectació
del bé immoble del domini públic, de forma prèvia a la cessió
de la presó a favor de l’Ajuntament de Figueres. Per això,
Demanem al ple de l'Ajuntament de Figueres l'aprovació
d'aquesta moció amb els següents acords: 1.- El compromís del
ple de l’Ajuntament de Figueres per considerar prioritari i
urgent la construcció l’escola Carme Guasch i Darné, en
l’entorn proper a la seva ubicació provisional, destinant-hi
els mitjans materials i pressupostaris que calguin. 2.- La
creació d’una Comissió presidida per l’Alcaldessa, que es
reunirà trimestralment, on hi siguin representats tots els
grups amb representació municipal, la regidora d’Ensenyament,
la Directora de l’Escola Carme Guasch i Darné, la presidenta
de l’AMPA per tal d’impulsar de manera definitiva els tràmits
necessaris per a la construcció de l'Escola Carme Guasch i
Darné, així com informar de les gestions realitzades.
3.Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya per a
realitzar tots els tràmits necessaris per a la imminent
construcció de l’escola Carme Guasch i Darné, amb la inclusió
de les partides pressupostàries que calguin en el pressupost
de la Generalitat de Catalunya de l’any 2018. 4.- Traslladar
els presents acords als Departaments d’Ensenyament i de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, els grups polítics
del Parlament de Catalunya." Prossegueix la seva intervenció
el senyor Giró Ribas que diu que vol agrair a tots els
regidors la possibilitat de debatre aquesta moció en primer
lloc, especialment, al company Òscar Vergés per haver-se
mostrat procliu a això; que aquesta moció la presenta el grup
municipal d'Esquerra Republicana en base a les demandes de
molts pares de l’escola Carme Guasch que els demanaven quina
era la situació de la construcció d’aquesta nova escola; que
un dels motius bàsics és que també aquest grup municipal
voldria que aquest plenari aclarís la seva posició; que tots
els grups municipals aclarissin la seva posició en considerar
urgent, prioritària, la construcció d’aquesta escola; que
també volen manifestar que es va presentar aquesta moció dins
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la legítima activitat política d’un partit polític que es
troba a l’oposició en aquest plenari, que porta en el seu
programa municipal amb el qual es va presentar a les
eleccions municipals, precisament com una de les prioritats
en ensenyament, la construcció de l’escola Carme Guasch en el
seu entorn proper i que, per tant, només ha realitzat un
activitat política transparent amb la intenció que sigui
objecte de debat i que tothom sigui coneixedor de les
gestions realitzades o les que s’hagin de realitzar; que
consideren la comissió essencial, en aquesta moció, ja que la
comissió serà el punt essencial per vehicular la informació
de les gestions realitzades per la regidoria d’Ensenyament i
l’Alcaldia amb als departaments pertinents; que així poder
anar a tots els intervinents, inclús als grups polítics
d’aquest Plenari, de bracet per tal de tirar endavant la
construcció d’aquesta escola i que també cal dir que es posen
a disposició de l’Alcaldia i de qui sigui per fer les
gestions pertinents per tirar endavant aquest projecte.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Vergés
Moreno que diu que vol donar les gràcies a la gent de
l’escola Carme Guasch que ha vingut a donar suport o a veure
com es resol aquesta moció; que, en tot cas, el seu grup de
Compromís tenen un petit decalatge temporal perquè no entenen
massa bé, no l’objectiu de la moció, sinó la forma i el
temps; que estan d’acord en que és necessari i que és gairebé
imperatiu la construcció d'aquesta escola; que el fet que
sigui a la presó o a un altre lloc ho han de determinar
altres factors; que els sorprèn que, tot i que hi ha uns
requisits municipals que s’han de complir abans de poder
posar la primera pedra o donar peu al projecte, és una
decisió que acaba estan en mans de la Generalitat; que els
estranya que es demanin els tràmits necessaris per a la
imminents construcció de l’escola de cara al pressupost del
2018 quan encara tenen sobre la taula la negociació del 2017
de la Generalitat i que aquí hi ha uns quants grups que han
presentat esmenes als pressupostos de la Generalitat demanant
una partida d’ics milions per a construir aquesta escola;
que, per una banda, entenen les preocupacions a nivell de
grups municipals, tant les d’Esquerra com les del govern,
però que no entenen que no hi hagi hagut prou pressió des
dels grups municipals cap als seus partits a nivell nacional
no ja per incorporar-ho en aquest, sinó per haver-ho
incorporat anteriorment o per haver pressionat perquè es fes
anteriorment; que, en tot cas, també els sorprèn que aquesta
94

imminent construcció es deixi de cara als pressupostos del
2018; que els diria que donessin suport a les diferents
esmenes dels respectius partits quan tingui la Generalitat
els pressupostos d’enguany; que donin suport a les esmenes
que s’han presentat per part dels partits que estan a
l’oposició al Parlament, que s’aprovi i que no s'hagi
d’esperar fins al 2018; que, en tot cas, dóna suport a
l’objectiu que es construeixi aquesta nova escola i que li
agradaria conèixer més detalls per saber si la seva abstenció
inicial ha de ser sí o no perquè es determinin tots els punts
de l’acord que hi ha a la moció.
Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que
está totalmente de acuerdo con lo que comenta el señor Òscar
Vergés; que están totalmente de acuerdo con esta moción; que
están tan de acuerdo que su grupo parlamentario presenta una
enmienda a los presupuestos donde se incluye una partida para
el Carme Guasch; que es a petición de su grupo municipal; que
están de acuerdo en que debe ser un compromiso prioritario
del Ayuntamiento de Figueres de intentar impulsarla; que
están de acuerdo también en realizar todos los trámites
necesarios para que se incorpore una partida en los
presupuestos de la Generalitat; que les crea más dudas si la
comisión es lo adecuado para resolver este asunto o si se
tendrán que buscar otras fórmulas; que darán apoyo a la
moción; que tenían la duda de abstener o darle apoyo, pero
que le darán apoyo; que les sorprende que sea Esquerra
Republicana
quien
presente
esta
moción
porque
están
gobernando en la Generalitat, que son los que tienen la llave
de la caja y que como tienen la llave de la caja, tanto
Convergencia como Esquerra son los máximos responsables de
que a día de hoy la escuela Carme Guasch continúe en
barracones de la misma forma que son los responsables de que
en la demarcación de Girona sean la demarcación catalana con
más módulos prefabricados, ya que son 314 en 107 centros; que
si quieren realmente solucionar el problema deberían coger el
teléfono, contactar con el Departament d’Ensenyament y exigir
que se construya la escuela; que, tal vez, el problema es que
para el gobierno de Esquerra y Convergencia a lo mejor
Figueres no es tan importante; que lo que también puede ser
probable es que a lo mejor la educación no sea tan importante
para Junts pel Sí y no sea prioritaria, y prefieran dedicar
recursos a otro tipo de aventura o a través de ciencia
ficción, en vez de fomentar la educación de calidad; que la
educación de calidad también incluye infraestructuras; que
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para ellos no hay ningún problema; que aprueban esta moción y
que se ponen manos a la obra; que le gustaría también
presentar una enmienda a esta moción como es que en el punto
número 3, donde pone 2018
tendría que poner 2017; que el
resto se podría dejar igual, pero que tiene que poner 2017
porque están a tiempo de incluir esta partida en los
presupuestos del 2017; que para incluirla en 2018 tienen
tiempo el resto del año para poder hacer presión, pero que
deberían hacer presión para que se incluya en 2017; que
Ciutadans así lo ha pedido en el Parlament; que si todos
quieren esta escuela, si Esquerra Republicana y Convergencia
creen en la educación, no cree que haya ningún problema en
aceptar esta enmienda y convencer a sus diputados para que
incluyan esta partida en 2017 y que le gustaría que se
valorase la posibilidad de incluir el año 2017 y no 2018.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor García
Quesada que diu que la posició del seu grup municipal és
clara i molt senzilla; que és que sí per dignitat per
l’ensenyament públic, per respecte als alumnes i pares que fa
més de deu anys que porten als seus fills i filles en unes
condicions que no són dignes de l’educació pública i per
respecte a les professores i professors que fan la seva tasca
en condicions precàries; que ho diu algú que ha treballat
molts anys en barracons; que el seu vot és un sí també per
respecte a les treballadores i treballadors del Personal
d'Administració i Serveis que
han de treballar en unes
condicions que no són dignes; que per tot això donen suport;
que el que el seu grup municipal vol és que aquesta escola es
construeixi al més aviat possible i que aprofitant les
promeses electorals que es faci també el famós hotel
d’entitats que fa tants i tants anys necessiten en aquesta
ciutat.
Seguidament, intervé la senyora Galimany Granés que diu
que creu que la paraula que avui hauria de sortir d’aquí és
la paraula acord; que tots es posin d’acord per donar suport
plenament en aquesta moció; que agraeix la presència dels
pares, mares i famílies dels infants del Carme Guasch; que
creu que per a ells també ha estat una experiència diferents
assistir a un ple municipal i que els acompanyin és important
per a tots i especialment per a ella; que agraeix als
companys d’Esquerra que hagin acceptat transaccionar perquè
arribar a un acord entre tots per tirar la moció endavant pot
ser un pas molt important per Figueres; que pensen que una
ciutat ha de ser admirable en la infància; que vol dir dues
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frases de quan es van presentar al segell de Ciutat Amiga de
la Infància i que tenir aquest segell no és només tenir un
títol amb un marc molt bonic, sinó treballar per Figueres,
per la infància i per l’educació.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que demana disculpes a la senyora Galimany perquè s'ha
saltat el torn del Partit Popular i que si no li fa res
primer hauria d'intervenir la senyora Olmedo.
Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu
que des del Partit Popular també hi donaran suport, com no
pot ser d’una altra manera; que també ho portaven al seu
programa electoral; que ja porten bastants anys que el seu
partit al Parlament també fa esmenes al pressupost perquè es
pugui portar a terme la nova escola Carme Guasch; que aquest
any també ho ha fet; que vol dir que potser encara hi són a
temps perquè el pressupost no està encara aprovat; que seria
bo que els partits que realment hi són i governen de poder-hi
incloure algunes esmenes; que només vol desitjar que,
finalment, es pugui construir l’escola i que depèn dels que
governen en aquest moment que són Convergència i Esquerra.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Galimany Granés que diu a la senyora Olmedo que ella també ho
desitja; que continua amb la frase que volia llegir que és
que: “Les nenes, els nens i els adolescents són subjectes de
drets i els estats, en els seus diferents nivells
d’administració, han de garantir la promoció, la protecció i
el respecte dels seus drets establerts en la Convenció sobre
els drets de l’infant”; que l’altra frase que ha escollit és
la que diu que; “La ciutat és l’espai on habiten les nenes,
els nens i els adolescents i, per tant, l’àmbit propici per a
l’aplicació real de la Convenció sobre els drets de
l’infant”; que quina millor protecció i estar per ells que el
fet que puguin estudiar en unes condicions molt millors de
les que estan ara; que creu que ara estan en unes condicions
dignes, però que poden estar en unes condicions molt millor i
que han de lluitar per això; que com que són avui aquí
presents, li agradaria fer un petit esquema de totes les
passes de les quals ella en té coneixement i que els han
portat al punt d’avui; que des del moment que va entrar a la
regidoria, el projecte de la nova escola Carme Guasch va ser
un dels punts pels quals es va interessar quan va parlar amb
el senyor Josep Polanco a Girona; que per entendre com estava
el procés va començar a demanar informació, tant a ell com a
totes les àrees de l’ajuntament; que ha entès perquè estan en
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el punt en el que estan avui i perquè el dia 25 d’octubre,
quan va anar a Barcelona amb l’alcaldessa, havien de lluitar
per aconseguir que, des de la Direcció General de Centres
Públics, es fessin les passes que s’han fet i que ara
explicarà; que el 13 de juny de 2014 hi ha un protocol
d’intencions entre el Departament de Justícia i l’Ajuntament
de Figueres en relació amb la destinació del centre
penitenciari de Figueres un cop quedi desafectat com a
equipament penitenciari; que en aquest protocol d’intencions,
s’acorda la desafectació, la tramitació de l’expedient de
cessió, determinació d’usos, eficàcia de protocol, causa
d’extinció del protocol i naturalesa del protocol; que en
aquest moment no hi havia clar quins usos es podien donar a
l’antiga presó de Figueres del carrer Sant Pau; que després
d’aquest document hi ha una resposta a la sollicitud envers
l’ocupació temporal de determinats espais de l’antic centre
penitenciari de Figueres de 25 de juliol de 2014; que en
aquesta resposta, el Departament de Justícia, diu que ha
comunicat a la Direcció General de Patrimoni del Departament
d’Economia i Coneixement, com a òrgan competent per instruir
l’expedient de desafectació, cessió dels immobles propietat
de la Generalitat de Catalunya que, a partir del proper 31 de
juliol i als efectes adients, aquest equipament penitenciari
ja no serà d’interès del Departament i es posava en
coneixement del contingut del protocol d’intencions signat
pel Departament de Justícia i l’Ajuntament de Figueres per
tal que s’iniciessin els tràmits per la cessió de l’antic
equipament penitenciari; que arran d’això, a data 30 de
juliol de 2014, s’acorda acceptar una cessió temporal
gratuïta dels espais indicats de l’antic centre penitenciari
de Figueres d’acord amb aquesta resolució; que, seguidament,
s’aprova per Ple municipal amb data 7 d’abril de 2016 que la
Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
presenta un escrit amb registre d’entrada 7 de març de 2016,
relatiu a l’antic centre penitenciari de Figueres, on consta
que atenent al protocol signat van iniciar la tramitació de
l’expedient de desafectació del bé immoble de domini públic
de forma prèvia a la cessió de la presó a favor de
l’Ajuntament de Figueres; que durant aquest procediment es va
copsar l’interès del departament d’Ensenyament per tal que se
li assignés l’immoble a fi i efecte de destinar-lo a
dependències educatives, motiu pel qual i per tal de tramitar
l’assignació de l’esmentat immoble a favor del Departament
d’Ensenyament, es demana, de forma prèvia al Departament de
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Justícia i a l’Ajuntament de Figueres, que extingeixin per
imperatiu legal i conseqüent impossibilitat de donar
compliment als seus pactes al protocol d’intencions que ha
explicat abans; que arran d’això el 14 de juny de 2016 es
troba a un acte amb el senyor Josep Polanco i li comenta que
li vol demanar visita per conèixer, no només el tema de
l’escola Carme Guasch, sinó altres temes educatius de
Figueres; que el 5 de juliol tenen la primera entrevista; que
en aquest moment li expliquen com està el tema i en quin punt
es trobava; que el 20 de juliol es reuneix amb el senyor
Josep Fernández; que el 26 de juliol es torna a reunir amb el
senyor Josep Polanco; que arran de totes aquestes trobades va
veure que el primer que s’havia de fer com a regidora
d’Educació era convocar la taula mixta de planificació; que
va ser convocada el 30 de setembre del 2016 i que a banda de
tractar el tema de l’escola Carme Guasch, es van tractar
temes importants de ciutat com, per exemple, la planificació
escolar de cara al curs vinent en la qual el Departament
d’Ensenyament els va fer palès que hi havia una demanda molt
important quant a noves línies de 1r d’ESO; que, després, el
25 d’octubre l’alcaldessa i ella es van desplaçar a Barcelona
i van tenir una entrevista amb el director general de Centres
Públics, el senyor Lluís Baulenes, i que també hi va estar
present el senyor Josep Polanco; que arran d’aquesta trobada,
molt profitosa i llarga, l’endemà mateix, el senyor Polanco
va signar un ofici que va enviar a l’Ajuntament i que vol
llegir íntegrament perquè és important; que la carta és del
26 d’octubre, va dirigida a l’alcaldessa i diu: “Benvolguda.
Després de la conversa mantinguda amb el senyor Lluís
Baulenas, director General de Centres Públics, ahir 25
d’octubre, en relació a l’esborrany del conveni que s’està
redactant en aquest moments per establir la collaboració
entre la Generalitat de Catalunya, a través del Departament
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Figueres amb l’objectiu de
dur a terme la nova construcció de l’escola de dues línies
Carme Guasch, a la finca que fins fa poc temps ha estat
ocupant l’antic centre penitenciari de Sant Pau, us faig
saber que la proposta que recull el document tramès es basa
en la idea d’establir uns criteris de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i la Generalitat durant el procés de
construcció de l’escola per tal de compensar el fet que el
solar on es construirà el centre educatiu ja és propietat de
la Generalitat. A partir de l’avantprojecte redactat per la
secció d’obres i manteniment d’aquests serveis territorials i
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consensuat amb el vostre Ajuntament, es va parlar que una
forma de fer efectiva aquesta compensació seria que
l’Ajuntament de Figueres es fes càrrec de la restauració i
condicionament dels espais centrals dels edificis, per tal de
convertir-los en menjador, sala gimnàs polivalent, biblioteca
i despatxos de l’escola que, tot i ser d’ús preferents per
l’escola, l’Ajuntament podria utilitzar per altres usos
socials fora de l’horari escolar. Aquesta és la línia que es
recull a al proposta inicial del conveni i en la qual,
d’acord amb la conversa esmentada, entenem que l’Ajuntament
de Figueres vol treballar amb el Departament d’Ensenyament.
En aquest sentit doncs, per avançar en la tramitació
corresponent, us agrairem que retorneu el conveni amb els
termes esmentats”; que el conveni va ser retornat i signat
per l’alcaldessa com a eina de treball; que ahir van rebre un
correu electrònic del senyor Josep Fernández que deia “En
relació a la vostra consulta respecte a la tramitació de la
construcció de l’escola Carme Guasch, us informo el següent:
El
document
definitiu
del
conveni
resultat
de
les
negociacions que vam iniciar el mes de setembre de 2015 i que
vam tractar el dia de l’última reunió de la taula mixta, ha
estat tramitat a la Direcció General de Centres Públics
segons l’ofici que vau trametre en data 4/11/2016. El
redactat del conveni ha estat informat favorablement per part
de l’assessoria jurídica del Departament d’Ensenyament.
Pròximament, una vegada hagi estat retornat per la Direcció
General de Centres Públics us farem arribar el document amb
la intenció que el tramiteu per la seva aprovació pel Ple
municipal. Una vegada aprovat i signat per l’alcaldessa i el
director General de Centres Públics establirem els terminis
per desenvolupar els diferents
aspectes que preveuen, les
clàusules i lliurarem l’estudi tècnic inicial.”; que estan en
aquest punt; que creu que tant per part dels anteriors
regidors, com tot l’equip de govern, s’han fet totes les
passes que s’havien de fer; que és cert que en aquest últims
mesos consideren que han avançat; que vol repetir que li
agradaria que hi hagués acord de tots per aprovar la moció;
que és una moció que se la fan seva i que estan aquí per anar
de bracet per tot el que convingui.
Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu
que estan d’acord amb que l’escola és una prioritat; que és
l’única que està en barracons i que molts dels que estan aquí
porten els fills allà; que seria ben estrany no estar-hi
d'acord; que l’important és el contingut, però que el
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continent també acaba essent-ho perquè requereix una mica més
de dignitat; que és interessant el que estan debatent avui;
que la senyora Galimany ha ensenyant que ha estat fent una
feina sostinguda i continuada; que també és molt interessant
la moció que presenta Esquerra Republicana; que els agrada
perquè, fins i tot amb una posició impopular fa temps, el
partit Socialista era contrari a que l’escola anés a la presó
per un segut de raons i que potser la demora ha estat per
aquí; que agraeix la transacció a Esquerra Republicana; que
destinar-hi
els
mitjans
materials
i
pressupostaris,
òbviament, s’haurà de fer, però el que té a veure amb els
equipaments interiors dels qual s’ha parlat; que el grup
socialista sempre s'ha expressat tal i com es va dir a la
primera conversa que va a assistir amb el senyor Santi Vila i
Pasqual Maragall com és que farien l’escola, però nomes
posarien el que costa escola normal; que aquesta situació ha
anat evolucionant i que finalment podran tenir l’escola; que
vol dir que el partit dels socialistes no ha fet cap esmena
al Parlament de Catalunya en el sentit de poder traslladar al
pressupost del 2017 els diners per fer una escola; que creu
que és una esmena molt interessant; que ha parlat amb el
diputat del partit Socialista de les comarques gironines, que
pot dir que estan d’acord amb la moció i que al Parlament de
Catalunya el grup Socialista la votarà i que vol demanar a
Esquerra
Republicana
si
poden
modificar
això
perquè
s’inclogui a la partida per l’escola per al 2017.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Giró Ribas que diu que no li ha quedat clar si Compromís
s’abstindria; que després li demanarà que li matisi això; que
quant a la forma i al lloc creu que ho han manifestat
anteriorment de forma molt clara que estan legitimats com a
partit polític a decidir les mocions que presenten en el
moment que determinin, i més sobre aspectes que estan al seu
programa electoral; que, per tant, el moment i el lloc mai ho
posarà en dubte a cap partit polític ni grup municipal perquè
cada partit té les seves dinàmiques i la ciutat té les seves
dinàmiques; que les mocions es presenten quan es pot, quan es
té temps o quan es considera oportú; que sobre el que s’ha
parlat del partidisme i que no tenia sentit que un partit com
Esquerra republicana que està al govern de la Generalitat
presenti aquesta moció, ha de dir primer de tot que aquestes
persones que estan aquí són figuerencs i que, en segon lloc,
els figuerencs defensen els interessos de Figueres davant els
interessos de qualsevol altre lloc; que abans que militant
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d’Esquerra Republicana o que regidor d’Esquerra Republicana,
aquesta persona que ha presentat la moció és figuerenca i que
farà tot el possible perquè aquesta moció tiri endavant; que
quant als pressupostos del 2017, que han dit que han
presentat allegacions i que s’ha manifestat per diferents
grups polítics d’aquest plenari que demanen que es modifiqui
fent una esmena per al 2017, aquesta esmena no l’acceptarien;
que consideren que al 2018 és el legalment i jurídicament
acord a la normativa pressupostària, primer de tot, és el
Departament d’Ensenyament el que planifica i el que estableix
els equipaments que tenen un ordre per assignar-hi partida
pressupostària per construir; que consideren que si en aquest
moment el Carme Guasch, per les vicissituds que hi ha hagut,
no pot tenir aquest lloc, no seria legítim que el posessin,
ja que no hi ha el projecte executiu ni la partida
pressupostària en base a la planificació del Departament
d’Ensenyament; que aquesta moció es debatrà el dimecres i
dijous de la setmana que ve i que per la mateixa regla de
tres els demana que si els pressupostos del 2017 es debaten
al Parlament la setmana que ve, dimecres i dijous, no poden
emprendre o dir al seus diputats què és el que han de
decidir, però que sí que els diuen que si aquesta esmena
tirés endavant, conseqüentment el partit d’Iniciativa,
Ciutadans i el partit dels Socialistes, recolzin els
pressupostos de la Generalitat perquè això tiri endavant; que
concretament al partit de Ciutadans els demanen que no
demanin un informe al Consell de Garanties Estatutàries que
faria endarrerir els pressupostos; que al mateix temps que
demanen una cosa també demanen l’altra; que recolzin els
pressupostos i que no demanin aquest informe; que vol
manifestar que estan agraïts pel seu suport incondicional
dels companys de la Candidatura d'Unitat Popular; que vol
agrair-los també el suport i la feina que estan fent a nivell
local per a l’educació, i a nivell nacional per arribar a
l’entesa en els pressupostos; que vol agrair l'explicació de
les gestions fetes per la senyora Galimany; que han tingut
l’oportunitat de conèixer totes aquestes gestions des de fa
una setmana; que creuen que estan en el bon camí i en el camí
de l’entesa per a poder tirar endavant totes les gestions
realitzades amb els departaments de la Generalitat; que
agraeix als companys del Partit Popular i del Partit
Socialista el suport a la moció, però també manifestar el
referent a l’esmena; que als pressupostos del 2017 l’educació
està dotada amb 5.684 milions d'euros que són 449 milions més
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que l’any passat; que quant a l’import per inversions
directes del capítol VI en la construcció d’escoles,
s’augmenta en 25 milions; que l’any passat, el pressupost de
2015 era de 69 milions i que aquest pressupost del 2017, si
tot va bé i s’aprova, s’augmentarà aquesta partida en 25
milions més per a la construcció d’escoles.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Vergés Moreno
que diu que, en primer lloc, ha deixat enlaire la posició de
votació si seria abstenció o a favor; que en tot cas ara ho
condiciona a l’esmena que ha fet el senyor Amelló de fer el
canvi a 2017; que si ho canvien a 2017 o trobessin una
solució intermèdia que salvaria la posició que justifiquen
perquè no pot anar en pressupostos de la Generalitat d'aquest
any seria incloure una partida només per la redacció del
projecte; que això està a les mans de qualsevol dels partits
que està aquí; que es pot incloure una esmena en què
s’introdueixi aquesta nova partida per a la redacció del
projecte o que això està a les mans de tots els que hi ha al
Ple, sobretot dels que tenen representants al govern de
Catalunya; que pel que fa a la visió sobre que semblava que
havia atacat al grup que presenta de la moció, lamenta la
confusió, perquè no era aquest el sentit que li volia donar,
sinó que era més aviat que porten ja molts anys amb aquesta
situació; que les comarques gironines són les que tenen més
escoles amb barracons de tot Catalunya; que és la demarcació
que més pateix; que no voldria entrar en els tempos en els
quals el grup d’Esquerra Republicana decideix presentar una
moció o altres mocions; que en tot cas si que és el fet que
es pugui incloure a la partida dels pressupostos de la
Generalitat i que es pugui començar, com a mínim, a obrir una
partida pel projecte de la nova escola Carme Guasch.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que no es necesario que el señor Giró
le señale porque le da la sensación de que se enfada; que
Ciutadans no tiene que ir a ningún sitio, al Parlament de
Catalunya se refiere, cuando los presupuestos se adaptan a la
legalidad, ya que entonces no hace falta recurrir a ningún
otro sitio; que, de todas formas, consideran que está en la
mano del grupo parlamentario d’Esquerra Republicana poder
tomar esta decisión, que pueden hacerlo y que por eso le
gustaría que se aceptase esta enmienda; que las enmiendas
cree que se votan; que en este momento quisieran encontrar
ese apoyo porque consideran que es en 2017 el momento
adecuado para poder hacer realidad este proyecto; que una
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partida presupuestaria se necesitará para empezar a trabajar
en el anteproyecto o en el proyecto y empezar a dar los
primeros pasos; que para 2018 queda lejos, pero que tienen
tiempo para poder presionar para 2018 y que, de todas formas,
apoyarán la moción.
Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo
Delestal que diu que vol parlar una mica en la mateixa línia;
que pregunta que si no es pot intentar fer aquest esforç per
al 2017; que no sap si les esmenes encara es poden posar o
potser ja no es poden ni fer, però que deu anar com aquí; que
si es pogués fer valdria la pena treballar-ho una mica; que
encara queda un any per endavant; que s'hauria de poder
introduir alguna cosa per al projecte o una partida ja per a
la construcció i que creu que valdria la pena que ho
treballessin o si no que els expliqui una mica perquè no ho
poden fer així.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Galimany Granés que diu que també demanaria que es posés de
cara al 2017 perquè aquesta proposta d’escola és de data 2015
i que demana que als pressupostos del 2017 ja hi hagi
reflectida alguna partida perquè aquesta proposta vagi més
enllà.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Giró Ribas que
diu que aquí estan en un plenari municipal; que són regidors
municipals; que desconeix la dinàmica i la legalitat sobre la
redacció dels pressupostos o el projecte de pressupostos; que
desconeix si es pot addicionar una partida o si es pot fer
tot això; que el sentit de la moció era exigir des de
Figueres per tenir tot el recolzament necessari; que amb el
recolzament d’aquesta moció Esquerra també es comprometen a
fer totes les gestions necessàries, com a mínim, perquè hi
hagi una partida per a la redacció del projecte, si és
possible, si és legal i si es pot realitzar; que no es poden
comprometre
aquí
al
plenari
sobre
una
matèria
que
desconeixen; que quant a l’esmena del 2017, se segueixen
mantenint amb el que han manifestat anteriorment perquè és la
Conselleria d’Ensenyament la que estableix la planificació de
la construcció dels centres escolars i que, per tant, si no
està en la planificació dels centres escolars, veu difícil
que entri; que tenien coneixement que estava pendent d’un
conveni; que aquest conveni estava pendent d’un informe que
estava a serveis jurídics i que, per tant, no podia entrar a
la planificació del pressupost si no estava acabat tot aquest
conveni.
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A continuació, torna a fer ús de la senyora Galimany
Granés que diu que han corregut tot el que han pogut.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que no està permès el diàleg.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Giró Ribas que diu que, quant al que han manifestat els
companys del Partit Popular i el partit dels Socialistes, és
el mateix; que no en saben tant i que ja els agradaria saberne més, però que es poden comprometre a alguna cosa que
després els diguin que no es pot fer..
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que
s'haurien
d'introduir
dos
esmenes
que
ja
s'han
transaccionat en el recés; que seria la modificació de
l'apartat primer; que la segona esmena és en relació a la
Comissió i que hi ha la tercera esmena en el sentit que es
presenti una esmena en els pressupostos de 2017 per a la
redacció del projecte.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que se trata de substituir 2017 por
2018 en el punto número 3.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que creu que seria bo concretar que es tracta de redacció de
projecte perquè entén que estan parlant d'un import molt
inferior.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Vergés Moreno que diu que podrien ser 5.000 euros.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que es manifesta per 2018; que són conscients que la
construcció d'una escola requereix primer l'edifici; que
després ha de venir un projecte tècnic de reforma que
quantificarà què val fer l'escola i què val reformar
l'edifici
central
que
ha
de
servir
per
a
serveis
complementaris; que després ve la construcció de l'obra i que
pregunta que en quin sentit va la seva esmena.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Vergés Moreno que diu que de fet no era una esmena, sinó que
era per saber la seva opinió sobre si estan disposats a fer
algun gest o algun tipus de pressió o negociació amb els seus
respectius partits que estan negociant els pressupostos de la
Generalitat perquè incorporin o acceptin les esmenes dels
grups que representen el grup del Partit Popular, Ciutadans,
Compromís que vindria a ser Catalunya Sí que es Pot perquè
acceptin alguna o transaccionin les esmenes que s’han
presentat, ja incorporant al pressupost de 2017, el projecte
105

de la nova escola; que si no és possible demana un gest
mínim, que ja és un avenç, en el sentit que s'incorpori una
petita partida; que és insignificant la quantitat que hi
pugui haver per iniciar la redacció del projecte; que en tot
cas aquesta partida ja quedaria oberta i ja no es tanca; que
només fa aquesta petició; que Compromís votarà que sí si tots
accepten l'esmena de Ciutadans perquè això sigui al 2017; que
també votarà a favor si consideren que pot ser una esmena per
fer la petició perquè es faci una esmena perquè s’iniciï la
redacció del projecte al 2017, però que s'abstindrà que si es
mantenen al 2018 perquè creu que no fan prou esforç perquè
aquest projecte pugui ser una realitat o es pugui iniciar al
més aviat possible; que es remet a l’enunciat on per parlava
de l’imminent construcció o no sap exactament com ho deia,
però que s'emplaçava als pressupostos de 2018; que si és una
cosa que la volen de forma imminent que es faci ara; que s’ha
dit que és dimecres i dijous i que, per tant, encara hi són a
temps.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la
urgència de la moció abans transcrita.
A continuació, se sotmeten a votació les esmenes
presentades. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-les en
votar-se per unanimitat les esmenes números 1 i 2; i en votar
a favor de l'esmena número 3 els catorze membres de
l'Ajuntament següents: Felip Torres, Casellas Borrell,
Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol Matas, Felip
Gayolà, Martínez Puig, Galimany Granés, Barrenechea Montero,
Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu, Pérez Márquez
i Vergés Moreno; i abstenir-se, els sis membres de
l’Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró
Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós i García Quesada.
Seguidament,
el
Ple
de
l'Ajuntament
adopta,
per
unanimitat, l'acord següent:
"MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA – MES A L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER LA CONSTRUCCIÓ
DE L’ESCOLA CARME GUASCH i DARNÉ. EXPOSICIÓ DE MOTIUS:- L'any
2006 va néixer l’escola Carme Guasch i Darné, va començar
l'activitat lectiva amb 2 grups de P3 i 4 mestres que
lideraven el Projecte d'escola, aquesta escola ha anat
creixent progressivament fins al curs 2014-2015 en el qual
s'ha arribat al sisè curs completant tots els grups de
primària. - Actualment l’escola disposa de dues línies, i uns
quatre-cents seixanta alumnes. - L’escola es troba ubicada
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provisionalment al carrer Josep Maria de Segarra de Figueres
s/n, és l’única escola de Figueres que es troba en barracons
i la més antiga de la comarca de l’Alt Empordà en aquesta
situació. - Les incomoditats dels barracons, la manca de
cuina pròpia, la limitació d’espais per realitzar activitats
lectives, extraescolars, les assemblees setmanals d’alumnes o
realitzar actes amb les famílies en cas de mal temps, no han
estat cap impediment per considerar que l’escola Carme Guasch
i Darné té un model educatiu innovador, que ha esdevingut un
referent educatiu per a moltes famílies de la nostra ciutat
(atès l’alt nombre de peticions de matriculació). - Un equip
de mestres molt competent i una AMPA molt implicada, han
capgirat els aspectes negatius, i han aconseguit que l’escola
sigui escollida en el projecte Escola Nova 21 o que sigui
Escola Verda entre d’altres.
L’any 2009, l’alcalde de CIU
Santi Vila va anunciar als mitjans de comunicació que
s’estava redactant un estudi de viabilitat per a la
remodelació de l’antic centre penitenciari del carrer Sant
Pau, per convertir-lo en la seu de l’escola Carme Guasch, un
cop hagués entrat en funcionament el Centre Penitenciari del
Puig de les Basses. - El passat mes de juny del 2014, amb més
de tres anys de retard, es va posar en funcionament el Centre
Penitenciari del Puig de les Basses, sense que s’hagués
produït cap novetat en relació a la voluntat del govern de la
Generalitat de Catalunya per iniciar els tràmits per a la
construcció de l’escola Carme Guasch. - El passat 6 de maig
de 2015, l’alcaldessa de Figueres durant la campanya
electoral de les eleccions municipals, va presentar un
projecte per reconvertir l’antiga presó en una escola de nova
construcció i hotel d’entitats. - En data 13 de juny del 2014
es va signar el ““Protocol d’intencions entre el Departament
de Justícia i l’Ajuntament de Figueres en relació a la
destinació del centre penitenciari de Figueres un cop aquest
quedi desafectat com a equipament penitenciari”. - La
Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
va presentar un escrit al registre d’entrada de l’Ajuntament
de Figueres en referència a l’extinció del Protocol
d’intencions entre el Departament de Justícia i l’Ajuntament
de Figueres signat el 13 de juny de 2014, manifestant que
havia iniciat la tramitació de l’expedient de desafectació
del bé immoble del domini públic, de forma prèvia a la cessió
de la presó a favor de l’Ajuntament de Figueres. Per això,
Demanem al ple de l'Ajuntament de Figueres l'aprovació
d'aquesta moció amb els següents acords: 1 .- El compromís
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del ple de l’Ajuntament de Figueres per considerar prioritari
i urgent la construcció de l’escola Carme Guasch i Darné, en
l’entorn proper a la seva ubicació provisional. 2.- La
creació d’una Comissió presidida per l’Alcaldessa, que es
reunirà trimestralment, on hi siguin representats tots els
grups amb representació municipal, la regidora d’Ensenyament,
la directora de l’Escola Carme Guasch i Darné, la presidenta
de l’AMPA per tal de vehicular i traslladar la informació de
les gestions realitzades. 3.- Exigir al Govern de la
Generalitat de Catalunya per a realitzar tots els tràmits
necessaris per a la imminent construcció de l’escola Carme
Guasch
i
Darné,
amb
la
inclusió
de
les
partides
pressupostàries
que
calguin
en
el
pressupost
de
la
Generalitat de Catalunya de l’any 2017. 4.- Traslladar els
presents acords als Departaments d’Ensenyament i de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, els grups polítics
del Parlament de Catalunya."
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Giró Ribas que diu que s’havien arribat a unes transaccions
entre el grup municipal de Convergència, els socialistes i
Esquerra en la qual aquest punt del 2017 no hi era; que
posteriorment s’ha modificat; que consideren que no és del
tot lleial; que en aquest conveni hi ha una part de
finançament que és de la Generalitat i una part de
finançament que és municipal; que demanen que en el
pressupost del 2017 també adjuntin el finançament municipal
que caldrà per fer les obres de la part central de l’antiga
presó, per tant de la biblioteca, menjador i escola; que
demanen que incloguin això també al pressupost i que volen
agrair als pares dels alumnes de l’Escola Carme Guasch i a
l’Associació de mares i pares d'alumnes que hagin vingut
avui.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que poden incorporar una partida oberta per un projecte
tècnic que li toca fer a la Generalitat i que, per tant, si
s’aconsegueix cap problema, però que no poden quantificar
unes obres que no saben ni a quant ascendeixen perquè no hi
ha projecte tècnic.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Giró Ribas que diu que pregunta que si la Generalitat sí que
ho sap.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que han parlat del projecte tècnic.
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----Ajuntament: S'aprova un moció que proposava assolir un
major seguiment de les mocions aprovades pel Ple de
l'Ajuntament i de la seva execució. El senyor Vergés Moreno
procedeix a la lectura de la moció següent:
"Moció del grup municipal Compromís d’Esquerres per
Figueres per assolir un major seguiment de les mocions
aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Figueres i de la seva
execució.
Creiem que els grups polítics han de rebre la
informació del desenvolupament dels acords del Ple de
l’Ajuntament i també de la seva execució, o bé que se’ls ha
de comunicar de manera justificada la impossibilitat material
de dur-los a terme. Considerem que caldria establir un
dispositiu polític transparent de seguiment i compliment de
les mocions aprovades pel Ple per evitar la seva omissió o
que el desenvolupament dels acords no s’adeqüi a la resolució
adoptada. Moltes de les mocions, preguntes i precs realitzats
són producte de demandes d’organitzacions, plataformes,
entitats o associacions, també de la pròpia gestió interna de
la institució o de peticions dels ens locals. La part
dedicada al seguiment i control de la gestió corporativa i
als precs i preguntes es configura com un espai de
fiscalització constructiva d’impuls i orientació política
necessaris per a la qualitat democràtica de l’Ajuntament de
Figueres i alhora esdevé, fins que no disposem dels Consells
de Barri, l’àmbit que possibilita l’aproximació de la
ciutadania en l’acció política d’aquesta institució. Un cop
les mocions han estat aprovades esdevenen compromisos, el
compliment dels quals cal garantir per a la credibilitat
institucional i per a la legitimitat política. En aquest
sentit, els grups polítics de l’Ajuntament de Figueres hem de
rebre la informació del desenvolupament dels acords i la seva
execució o se’ns ha de comunicar de manera justificada la
impossibilitat material de dur-los a terme. En virtut
d’aquestes consideracions, proposem l'adopció dels següents
acords: 1. Incloure en la Junta de Portaveus, amb caràcter
trimestral, un punt de l’ordre del dia d’informació de
l’estat
d’execució
dels
acords
adoptats
pel
Ple
de
l’Ajuntament de Figueres producte de les mocions polítiques
aprovades. 2. Que en un dels plens del primer trimestre de
l’any s’informi sobre el grau d’execució de totes les mocions
aprovades des de l’inici del mandat i les de l’any anterior.
3. Aprofitar el portal d’Internet de l’Ajuntament de Figueres
per incorporar en el termini màxim de tres mesos des de
l’aprovació d’aquesta moció, un apartat dins de la pàgina “El
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govern de la ciutat” on figuri o s’enllaci el text de totes
les mocions aprovades definitivament i el sentit de vot dels
grups polítics. Aquest apartat contindrà també el calendari i
el grau d’execució dels acords adoptats pel Ple de
l’Ajuntament de Figueres i altres dades de rellevància. 4.
Que al llarg de 2017 totes les mocions aprovades des de
l’inici d’aquest mandat siguin publicades, amb el seu estat
de compliment, a l’apartat “El govern de la ciutat” de la
pàgina web de l’Ajuntament de Figueres." Prossegueix amb l’ús
de paraula el senyor Vergés Moreno que diu que es tracta
d’una declaració perquè s’assumeixi la màxima informació i
transparència de l’activitat que fan, sobretot, els grup que
estan a l’oposició que són els que acostumen a presentar més
mocions als plens; que també és perquè es visibilitzi aquesta
activitat i les mocions que es van presentant i, alhora, el
seu estat d’execució; que avui dia les mocions que van
presentant l’oposició i el govern només figuren a les actes
que es reprodueixen un cop s’entreguen els plens; que
difícilment hi ha un seguiment oficial i públic; que això
milloraria la qualitat de la pròpia institució a l’hora de
donar visibilitat a les propostes que fan la resta de grups
que no són el govern; que esperen comptar amb el suport de
tots els grups per poder-la aprovar i que aquesta informació
estigui a l’abast de tothom, tant en benefici del propi
govern com de l’oposició i la pròpia institució.
Seguidament, intervé el senyor Pérez Márquez que diu que
hi donaran suport; que hi estan a favor; que els agrada tant
que hi troben a faltar una mica més d’insistència, en el
sentit de no només passar un control i que es digui com està,
sinó que les mocions que es facin siguin d’obligatori
compliment perquè si no passen coses com les que va passar a
Ciutadans amb el tema del Consell de Turisme; que creu que
va ser una moció aprovada per unanimitat, però que no n’han
sabut res més; que està perduda i que d’aquesta manera, com a
mínim, sabran en quina situació està i si es durà a terme o
no.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor García
Quesada que diu que el seu grup també donarà suport en
aquesta moció perquè consideren que el veritable problema de
les mocions no és que presentin mocions que no corresponguin
als interessos dels figuerencs i figuerenques, com a vegades
s’ha sentit al Ple perquè després tots han vist com tots els
grups utilitzen les mocions per parlar de coses que no
corresponen a la ciutat; que és precisament la falta de
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seguiment i la falta de compliment del que són les mocions el
que moltes vegades allunya els ciutadans de l’activitat de
l’Ajuntament i que recolzaran la proposta de Compromís
d’Esquerres per fiscalitzar el seguiment de les mocions que
presenten tots els grups de l’oposició.
Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu
que ja en el seu moment el grup del Partit Popular va dir que
donaria suport en aquesta moció perquè creuen que és
important que quan s’aprovin les mocions es puguin dur a
terme amb el mínim temps possible.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Perpinyà
Fortunet que diu que hi donaran suport com a grup municipal
d’Esquerra Republicana; que la pena és que hagin de votar una
moció per controlar les mocions, però que des del que han
vist i els compromisos que s’agafen que es comprometin, que
s’hi posin de veritat i també transparents, però que s’ho
creguin d’una vegada perquè si no són paraules i que paraules
se les emporta el vent, ja aquí en aquesta comarca el vent
bufa i se’n van molt lluny, molt lluny i ningú se’n recorda.
Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que
entenen que totes les iniciatives que siguin en pro de la
transparència són positives; que agraeixen al senyor Vergés
que hagi acceptat en el fet que s’hagin d’incorporar el grau
d’execució de les mocions en el portal d’internet no en el
termini d’un mes, sinó en el termini de tres mesos perquè si
no que seria el primer compromís que no complirien, ja que
normalment tarden a tenir l’acta de l’anterior ple un temps
prudencial
d’aproximadament
un
mes;
que
consideren
interessant que un cop aprovades no es quedin en un simple
brindis al sol, com s’ha vingut dient, sinó que s’executin i
que el seu contingut es dugui a terme i que és interessant
tenir un indicador d’aquest compliment i més al portal
d’internet que sigui públic per a tothom.
A continuació, després de les intervencions abans
esmentades, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat,
declarar la urgència de la moció abans transcrita.
Seguidament,
el
Ple
de
l’Ajuntament
ACORDA,
per
unanimitat, aprovar la moció abans transcrita.
----Ajuntament: S'aprova una moció sobre la creació d'una
comissió d'estudi de revisió del Reglament Orgànic Municipal.
El senyor Amelló Montiu procedeix a la lectura de la moció
següent:
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"MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS-FIGUERES (C’s)
SOBRE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE ESTUDIO DE REVISIÓN DEL
REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
El Ayuntamiento de Figueres
como entidad básica de la organización territorial de España
es un conducto inmediato de participación ciudadana en los
asuntos públicos que institucionaliza y gestiona con
autonomía los intereses propios de su colectividad. El
Ayuntamiento de Figueres se dotó de un Reglamento Orgánico,
en el que se regula el funcionamiento básico de la
Corporación y la organización general de sus órganos
necesarios y complementarios. Con el paso del tiempo es
necesario adaptar la marcha de la actividad Municipal y
acomodar la organización a las nuevas necesidades, normativas
y cambios legislativos que se van sucediendo. El objetivo de
las modificaciones es conseguir el perfeccionamiento y
modernización del instrumento esencial a nivel organizativo y
funcional del Ayuntamiento: el Reglamento Orgánico Municipal.
El Reglamento Orgánico Municipal no es exclusivamente una
herramienta de organización y funcionamiento, sino que
también articula la participación de los ciudadanos/as en la
vida local y derechos de los vecinos/as del municipio.
Fomentar la participación de la ciudadanía en la toma
de decisiones sin duda mejora la gestión y ofrece a
los
ciudadanos
la
oportunidad
de
participar
en
la
construcción
de
la
ciudad
ansiada individual
y
colectivamente. Que el ciudadano tome las riendas de
su futuro, que aumente su participación en todas las
esferas y en todos los niveles de decisión política
es
un
punto
fundamental
para
C’s. El municipio,
por
sus
condiciones
de
cercanía
y
accesibilidad,
es
el
lugar más adecuado para la intervención ciudadana en
la gestión de lo público, para la intervención activa
en los asuntos de interés general. La participación de
los
ciudadanos en
los
asuntos
públicos incrementa,
mejora y renueva la democracia, fortalece la sociedad
civil
y
favorece
la modernización
de
la
gestión
pública haciéndola más transparente. Es necesario, por
tanto, eliminar los obstáculos que se oponen a dicha
participación y establecer mecanismos institucionales que
garanticen
un
aumento
importante
de
los
niveles
y
tipos de
participación. 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. Crear la Comisión de estudio del Reglamento Orgánico
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Municipal, en la que estarán representados todos los Grupos
Municipales de esta Corporación. Esta Comisión, previo debate
y aceptación, elevará al Pleno para su aprobación un informe
en forma de dictamen que recogerá los cambios, modificaciones
y enmiendas propuestas al Reglamento Orgánico Municipal.
SEGUNDO. Esta Comisión en un plazo máximo de 6 meses, desde
su creación,
elevará al Pleno un informe con las
modificaciones que se propongan para el Reglamento Orgánico
Municipal. TERCERO. La Comisión Permanente del Reglamento
Orgánico Municipal se creará en el Plazo máximo de 2 meses o
en el 2° Pleno tras la aprobación de esta moción. CUARTO.
Divulgar esta moción en los medios de comunicación al alcance
del Ayuntamiento. QUINTO. Autorizar a la Alcaldesa-Presidenta
a dictar y hacer tantos actos y gestiones como sean
necesarios para llevar a término este acuerdo adoptado."
Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que
Compromís hi donarà suport; que creu necessari en tots els
sentits revisar el Reglament Orgànic; que creu que és
necessari incorporar-hi molts aspectes, sobretot en temes de
participació de la ciutadania i que puguin tenir un paper en
el Ple o una fórmula de participació gaire bé directe i que
creu que és una bona cosa que es pugui començar com més aviat
millor per poder tirar endavant i, a l’hora, en parallel,
tota l’activitat que ha de venir de participació ciutadana a
través dels Consells de barri i a través del compliment dels
compromisos del govern per tirar endavant aquesta àrea.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez
Dipp que diu que també hi donaran suport; que no és la
primera vegada que es crea una comissió per modificar el
Reglament Orgànic Municipal; que desitgen que aquesta
comissió sí que pugui concloure els seus objectius amb la
màxima celeritat possible, ja que consideren que és molt
necessari; que no hauria de passar com en l’anterior mandat
que es va fer un intent de modificar el Reglament Orgànic
Municipal, però que segons té entès es va quedar sobre la
taula i que no es va poder culminar amb una modificació
necessària que permetés un funcionament més àgil, amb més
participació i en el que tots i totes hi puguin participar..
Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu
que hi donaran suport; que fins i tots n’havien presentat una
altre, però que l’han deixat damunt de la taula perquè han
cregut que era millor aquesta per crear la comissió; que ja
aportaran en el seu moment els punts que creguin oportuns;
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que havien parlat del tema de la participació ciutadana
d'entitats i que en el seu moment ja en parlaran.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas
que diu que donaran suport en aquesta moció; que creuen que
és del tot necessària; que avui ha quedat clar que potser
s’haurien de plantejar tots la durada dels plens i la durada
de les intervencions; que si això es gestiona bé o no i que
si el que debaten aquí realment interessa als ciutadans i el
seguiment que se’n fa.
Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu
que donaran suport com a grup Socialista en aquesta
modificació del Reglament Orgànic Municipal; que voldria
emplaçar-los a una cosa; que potser haurien d’acordar que
això requereix intentar que això tingui un determinat quòrum,
no només el de la majoria i que siguin capaços d’emplaçar-se
a anar al fons d’algunes qüestions; que potser hauria de
constar quan es retoquen mocions com ha passat fa una estona
per allò del filibusterisme parlamentari; que reflexionant
també entén que fa una estona, la moció d’Esquerra
Republicana, en algun punt ha quedat desvirtuada; que el que
s’ha fet és perfectament legal; que per això ho han votat a
favor, però que creu que potser haurien de també acotar què
es pot i què no es pot fer.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef
Creus que diu que entén que les normes s’han d’adaptar a la
realitat social, econòmica i política en la que viuen; que
aquesta realitat és dinàmica, no és estàtica com alguns els
volen fer veure, no només aquí, sinó en altres estadis; que,
per tant, entenen que com que les normes s’han d’adaptar en
aquesta realitat canviant en la qual viuen; que hi votaran a
favor perquè entenen que el Reglament Orgànic Municipal està
en alguns aspectes desactualitzat i que entenen que és
positiva aquesta comissió d’estudi per a la modificació i
actualització eventual del Reglament Orgànic Municipal.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu
que diu que gracias a todos los grupos por el apoyo
manifestado; que el objetivo de esta moción es justamente lo
que comentaba el señor Casellas como es poder llegar al fondo
de los asuntos y tener un mejor Reglament Orgànic Municipal
más participativo e intentar buscar justamente todas esas
pequeñas cosas que en este momento no les permiten tener un
debate en mejores condiciones; que con lo que se ha comentado
sobre el último punto de la moción, en lo del 2017, tal como
exige el Reglament Orgànic Municipal lo han reescrito; que
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si se les hubiese pedido estaba escrito en este papel; que
las enmiendas pone que se presentan por escrito; que lo
tenían por escrito y lo han presentado al plenario tal como
exige y que es cuestión de leerse y conocer todos el
Reglament Orgànic Municipal porque a veces parece que no lo
conocen del todo.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Giró Ribas que diu que no anava per això; que el Reglament
Orgànic Municipal se’l coneixen i l’han llegit, però que
suposa que la manifestació no anava per això.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu
que diu que no lo decía por ellos.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que no discuteixin entre ells; que entenen que la moció
s’aprova per unanimitat perquè tots estan d’acord amb la
necessitat de modificar un Reglament Orgànic que no s’ha
modificat en molts anys; que en el mandat anterior no recorda
cap proposta de modificació de Reglament Orgànic Municipal;
que recorda una última vegada en un aspecte molt puntual per
introduir la figura d’un vice-alcalde l’any 2009; que des de
llavors no s’ha modificat mai més el Reglament Orgànic i que
requeriria una modificació en aspectes de participació
ciutadana i altres.
Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo
Delestal que diu que sí que s’ha modificat una altra vegada
perquè es va considerar que el Partit Popular feia massa
preguntes i que s’allargaven massa; que es va modificar per
reduir les preguntes; que ho van acceptar; que sempre ho han
complert perquè mai han fet més de cinc preguntes;que
intenten acotar-se en el temps i que això va ser a proposta
del senyor Pere Casellas, del grup Socialista, i d’Esquerra.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que té raó; que va ser el 2013, però que es refereix a
una revisió de caràcter global per adaptar-se a nous mitjans
i noves possibilitats que hi ha des de fa temps als plenaris
municipals.
A continuació, després de les intervencions abans
esmentades, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat,
declarar la urgència de la moció abans transcrita.
Seguidament,
el
Ple
de
l’Ajuntament
ACORDA,
per
unanimitat, aprovar la moció abans transcrita.
----Ordenances municipals: S'aprova una moció que proposa una
comissió de treball per iniciar la modificació de l'ordenança
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de circulació. La senyora Olmedo Delestal procedeix a la
lectura de la moció següent:
"MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’ UNA ORDENANÇA QUE REGULI LA
CIRCULACIÓ DE BICICLETES.
El grup Municipal del Partit
Popular presenta al ple d’aquest Ajuntament de Figueres, la
següent moció.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS Comencem l’any 2017. Un
any en el qual la ciutat de Figueres afrontarà nous reptes i
haurà de finalitzar reptes d’anys passats. Un dels reptes que
avui presentem en aquest plenari està relacionat amb la
mobilitat dels ciutadans i més en concret d’aquells ciutadans
que es mouen en bicicleta, patinets elèctrics, segway i un
llarg etcètera de mitjans de transport anàlegs. Donat que hem
de garantir la seguretat tant dels que decideixen moure’s en
aquests mitjans de transports com els que decideixen anar a
peu, és obligació de l’Ajuntament de Figueres trobar un
equilibri tant entre els ciclistes, patinadors com
els
vianants. El que proposem en aquest ple és la creació d’una
comissió de treball que impliqui agents de mobilitat,
experts, representants polítics i persones implicades per tal
de desenvolupar una ordenança que en primer lloc protegeixi a
les persones que van a peu per la via pública i en segon lloc
es facin les oportunes campanyes de conscienciació al
collectiu ciclista ja que ells exigeixen als conductors
respecte en la carretera ells també han de respectar a les
persones que van a peu en la zona urbana. Per aquests motius,
es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS: 1. Creació d’una comissió de treball per iniciar la
modificació de l'ordenança de circulació. 2. Que l’ordenança
sigui creada i aprovada abans de finalitzar l’any 2017. 3.
Que un cop aprovada es facin les oportunes campanyes de
difusió sobre aquesta ordenança.
4. Facultar a alcaldia i
presidència a que realitzi tants actes i gestions com
calguin."
Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que
Compromís hi donarà suport; que torna a plantejar el que ha
dit a la Junta de Portaveus; que desconeix si a l’ordenança
es pot recollir que es facin campanyes de conscienciació cap
al collectiu ciclista, però que, en tot cas, és un tema
menor que s’ha denunciat; que en el mateix sentit que s’ha
anat informant, tot i que hi ha hagut uns canvis en la moció
inicial que s’havia presentat; que és evident que Figueres té
un problema de mobilitat, però que ja tenen un reglament que
recull totes les observacions que s’han fet i que a més veu
com una obsessió no negativa necessàriament cap a les
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bicicletes; que creu que és un problema de percepció del
risc; que per al grup del Partit Popular les bicicletes a la
vorera o simplement les bicicletes són una novetat; que
evidentment hi ha incivisme amb les bicicletes, però també
amb els patinets o amb la gent que va a peu, en cotxe o moto;
que això existeix, però que el Partit Popular està centrat
només amb les bicicletes i que no és només per aquesta moció
que planteja una revisió de l’ordenança de circulació; que,
en tot cas, és un problema de civisme com ja han comentat i
compartit en altres ocasions; que només vol fer una petita
reflexió abans del moment que es creï la comissió de treball;
que vol dir que l’any passat els accidents amb ferits a la
ciutat de Figueres van afectar 165 persones, i només 3
ho
havien estat per la bicicleta, però que, en canvi, hi va
haver 78 ferits per vehicles de motor i la majoria d’ells en
passos de vianants; que només volia fer aquesta reflexió; que
hi donarà suport; que creu que és necessari revisar tota la
mobilitat i el lloc de cadascun dels mitjans de transport i
dels elements que participen en la mobilitat; que entén que
la bicicleta és una cosa nova i que no té un lloc específic
com el cotxe que clarament és el carrer encara que es vegin
per les voreres, encara que estiguin damunt dels passos de
vianants i encara que passin a 50 o 60 km/h no semblen cap
perill; que, en tot cas, la bicicleta no té el seu lloc; que
la bicicleta no té un lloc; que els vianants van per la
vorera i que la bicicleta està en aquell moment que fins que
no es revisi la mobilitat no li trobaran el seu lloc; que
fins que s’hagin adaptar a tenir-la de forma habitual als
carrers de la ciutat no deixaran de veure-la com un perill i
que confia que aquesta comissió pugui portar a alguna cosa
positiva que bona falta els fa en temes de mobilitat.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Pérez
Márquez que diu que Ciutadans també hi donarà suport; que els
agradaria comentar una mica el tema, seguint la línia del
senyor Vergés; que els sembla que regular la circulació està
molt bé, però que si no hi ha alternatives als itineraris no
hi poden fer res; que els carrers que tenen són els que són i
que no hi ha espai per fer més coses; que és important que es
reguli això perquè han de garantir la seguretat del ciclista
quan circula per un espai reservat a vehicles de motor com
pels vianants quan són les bicicletes les que circulen per
les voreres; que, en qualsevol cas, ells pensen que tant les
bicicletes com els patinets no són incívics o perillosos per
ells mateixos, sinó que el que és perillós és la persona que
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el porta, però no l’element i que això es dóna a tots els
vehicles, amb motor i sense motor.
Seguidament, intervé el senyor García Quesada que diu
que el seu grup municipal no votarà a favor d’aquesta moció
perquè les conductes incíviques que es produeixen a la ciutat
ja estan reglamentades a les ordenances; que ja es pot
sancionar aquella persona que no fa bé les coses; que cada
vegada que algú no fa les coses bé i no s’apliquen les
ordenances no es torna a modificar les ordenances, sinó que
amb que s’apliquin n’hi ha prou; que el problema és que no hi
ha espais en aquesta ciutat per a la circulació amb
bicicleta; que no hi ha una xarxa de carrils bici que es
pugui fer; que hi ha un pla de mobilitat que fa temps que
està fet, però que no s’aplica; que quan han votat abans per
unanimitat el projecte de l’Edusi també feia menció a la
mobilitat sostenible; que no es tracta de crear més
comissions ni ordenances; que no es tracta una altra vegada
de criminalitzar sempre els mateixos, sinó que es prenguin
seriosament que aquesta ciutat necessita un pla de mobilitat
on puguin conviure absolutament tots i que es potenciïn
aquelles mobilitats sostenibles i ecològiques que bona falta
fan en aquesta ciutat.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Perpinyà
Fortunet que diu que hi donaran suport; que volien remarcar
alguns dels aspectes, sobretot conceptes, que ha s’han dit,
però que els agradaria que es registressin; que és veritat
que s'ha de trobar un equilibri entre els ciclistes i tots
aquells que ocupen les vies públiques, però que han de fer
una reflexió sobre tenir una bona planificació i una bona
pedagogia, elements i paraules rellevants que a vegades se’n
fan un fart de dir-les i que després no s’apliquen; que una
bona planificació amb un bon pla de mobilitat, amb unes zones
de velocitat 20 com s’està posant en molts centres de moltes
ciutats; que els agradaria aclarir el concepte que està entre
la convivència i l’incivisme; que l’incívic és la persona que
no està seguint les normes que s’haurien d’aplicar; que aquí
trobaven a faltar que arribar a compromisos està molt bé,
però que després no són capaços d’explicar-los i, sobretot,
que s’apliquin.
Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu
que votaran a favor en la mesura que aquesta moció, tal com
ha arribat avui, és lleugerament diferent de la que van
entrar el seu dia en la qual parlaven de l’elaboració d’una
ordenança i que ara es parla de la modificació de l’Ordenança
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de circulació; que ordenança que tracti la circulació de les
bicicletes ja la tenen; que està regulat a l’Article 9,
apartats 7 i 8 de l’Ordenança; que també està regulat
extensament a l’article 43 on consta bàsicament tot el tema
de cicles i bicicletes; que pel que fa als patins elèctrics i
segwais el problema és que no estan homologats per tal de
circular per vials oberts al trànsit de vehicles, que, per
tant, s’han de gestionar com si fossin patinets i que això
vol dir que és d’aplicació la prohibició de circular per
damunt de les voreres; que estan totalment d'acord pel que ue
fa a les campanyes informatives així com en la creació de
carrils bici; que la voluntat hi és, però que és una qüestió
que no depèn només de la voluntat, sinó de pressupostos; que
només vol afegir una cosa en relació al que ha dit el senyor
Pérez, i corregint les xifres que ha donat el senyor Vergés,
que és cert que és una qüestió de percepcions també; que
l’any passat hi va haver només tres accidents amb ferits on
hi havia intervingut bicicletes, però que no és del tot cert,
en canvi, que n’hi va haver 87 a causa de vehicles; que si es
consideren turismes sí, però que si hi afegeixen els tot
terrenys, les motocicletes, els ciclomotors i els camions
puja a 117; que les bicicletes no són ni de bon tros les
causants de tants ferits a la ciutat; que, en qualsevol cas,
hi votaran a favor i que esperen que aquesta modificació de
l’Ordenança de circulació, en general, sigui beneficiosa.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo
Delestal que diu que vol agrair els vots que hi donaran
suport i que només vol remarcar un parell de coses; que
parlen de bicicletes i patinets, però que n’hi hauria
d’altres; que els ho han fet arribar molt extensivament la
gent del carrer, però que ells mateixos ho veuen que cada
vegada és un perill; que no és el mateix que fa dos anys
enrere, sinó que cada vegada hi ha més gent que va en
bicicleta i patinets per les voreres; que això ningú ho pot
negar; que creu que hi ha molts d’incívics; que no sap de
quina manera s’ha de fer; que s’ha de fer pedagogia, en això
hi està d’acord, però que també ha d’anar acompanyat de
sancions perquè només amb pedagogia creuen que no és
suficient; que creuen en les dues coses que és el que
s’entén; que a vegades s'entén quan arriba una multa a casa
que diu que en tal lloc passava a tal velocitat quan havia
d'anar a una altra; que segurament que en molt de temps no
s’hi tornarà a passar a aquesta velocitat perquè s’ha rebut
una multa; que com tot tristament és així; que, en tot cas,
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amb aquesta comissió intentaran fer les modificacions
oportunes; que això sigui en benefici dels vianants i que
puguin sortir tots amb més tranquillitat per les voreres.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la
urgència de la moció abans transcrita.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els
divuit membres de l'Ajuntament següents: Felip Torres,
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus,
Pujol Matas, Felip Gayolà, Martínez Puig, Galimany Granés,
Barrenechea Montero, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró
Ribas, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu, Pérez
Márquez i Vergés Moreno; i en contra, els tres membres de
l’Ajuntament següents: Sànchez Dipp, Armengol Subirós i
García Quesada.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que són les
dotze de la nit; que se suspèn el Ple; que els precs i
preguntes es presentin per escrit i que seran contestats en
el proper Ple.
--- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les zero hores i deu minuts del dia 13 de gener de 2017,
de la qual cosa en dono fe.
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