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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.02 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 2 de febrer de 2017 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 2 
de febrer de 2017, sota la Presidència de l'Alcaldessa Marta 
Felip Torres es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple: 
Francesc Cruanyes Zafra, Manuel Toro Coll, Jordi Masquef 
Creus, Dolors Pujol Matas, Joaquim Felip Gayolà, Núria 
Galimany Granés, Agnès Lladó Saus, Maria Perpinyà Fortunet, 
Jordi Giró Ribas, Natàlia Sànchez Dipp, Lluís Armengol 
Subirós, Antoni García Quesada, Pere Casellas Borrell, Alfons 
Martínez Puig, César Luis Barrenechea Montero, Maria Àngels 
Olmedo Delestal, Diego Borrego Torres, Héctor Amelló Montiu, 
Antonio Pérez Márquez i Òscar Vergés Moreno, 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, la Presidència declara oberta la 
sessió. 
 
----1. 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. Dijous 12 de 
gener. - Tarragona.  Cimera de ciutats per l’Alta Velocitat. 
Divendres 13 de gener. - TM El Jardí. Festa de l’esport. 
Dimarts 17 de gener. - Sala de Juntes. Reunió Comerç 
Figueres. Dimecres 18 de gener. - Salt. Consell 
d’administració de SUMAR. Divendres 20 de gener. - Barcelona. 
Reunió al Departament d’Economia de la Generalitat. - 
Barcelona. Reunió amb la conselleria de Cultura. - Reunió amb 
la conselleria de Territori i Sostenibilitat. Diumenge 22 de 
gener. - Vilatenim. Ofici solemne festa d’hivern. Dimecres 25 
de gener. - Sala de Juntes. Comissió del Circ. - Cercle 
Sport. Presentació del nou contracte d’Ecoserveis. Dijous 26 
de gener. - Sala de plens. Reunió amb els veïns del centre de 
la ciutat. Divendres 27 de gener. - Passeig Nou. Presentació 
APP incidències serveis urbans. - Escola Sant Pau. Visita a 
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l’escola amb la regidora d’educació. Dilluns 30 de gener. - 
Sala de Plens Benvinguda als treballadors que participen en 
el programa "Treball i formació". - Reunió amb el director 
dels serveis territorials d’Ensenyament. Dimarts 31 de gener. 
- Funerària Empordanesa. Condol matrimoni mort en accident a 
Masarac. Dimecres 1 de febrer. - Barcelona. Constitució de la 
comissió d’Urbanisme,habitatge i infraestructures de l’ACM. 
Dijous 2 de febrer. - Actes de commemoració dels 200 anys del 
naixement de Pep Ventura." 
 
----2. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament és dona per 
assabentat dels decrets d'Alcaldia emesos entre l'1 i el 27 
de gener de 2017, ambdós inclosos. 
 
----3. Esports: Es ratifica el decret de l'Alcaldia de 13 de 
desembre de 2016 pel qual es va prorrogar el termini de 
presentació de proposicions del concurs de "Projecte amb 
intervenció de jurat per a la redacció del Projecte 
d'execució, projecte ambiental, estudi de seguretat i salut, 
estudi geotècnic i direcció d'obres d'un Pavelló triple 
Poliesportiu en el sector de l'Olivar Gran a Figueres". La 
Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, 
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent: 
 "Vist que el Ple de data 27 d’octubre de 2016 va aprovar 
el Plec de clàusules administratives particulars del concurs 
de <Projectes amb intervenció de jurat per a la redacció del 
Projecte d’execució, projecte ambiental, estudi de seguretat 
i salut, estudi geo-tècnic i direcció d’obres d’un Pavelló 
triple Poliesportiu en el sector de l’Olivar Gran a 
Figueres>; vist que el termini de presentació de proposicions 
establert al Plec és de 40 dies naturals, que es computa a 
partir de l’endemà de l’enviament de l’anunci al Diari de la 
Unió Europea (DOUE); vist que atès que l’anunci es va remetre 
el dia 16 de novembre de 2016 el termini de presentació 
d’ofertes finalitza el dia 27 de desembre de 2016; vist que 
atès que a continuació continuen les Festes de Nadal, pel que 
el Jurat difícilment es reuniria en aquelles dates; vist que 
es considera adient prorrogar el termini de presentació de 
proposicions a fi que no coincideixi amb les Festes de Nadal, 
l'alcaldessa presidenta resol: 1er.- Prorrogar el termini de 
presentació de proposicions del concurs de <Projectes amb 
intervenció de jurat per a la redacció del Projecte 
d’execució, projecte ambiental, estudi de seguretat i salut, 
estudi geo-tècnic i direcció d’obres d’un Pavelló triple 
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Poliesportiu en el sector de l’Olivar Gran a Figueres> 
establint com a darrer dia del termini el dia 16 de gener de 
2017. 2on.- Publicar anunci oficial de dita pròrroga als 
diaris oficials on es va anunciar la licitació. 3er.- 
Sotmetre aquest Decret a ratificació del Ple Municipal. " 
 
----4. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret d'Alcaldia de 27 de gener de 2017 pel 
qual es va modificar el cartipàs municipal. La Presidència 
procedeix a la lectura del decret següent: 

"Per Decret d’Alcaldia de data 19 de maig de 2016, 
assabentat el Ple en sessió ordinària de 2 juny de 2016 va 
acordar modificar el cartipàs municipal i delegacions de 
competències en membres de l’Ajuntament. És d’aplicació el 
que disposen el que disposen els articles 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, i articles 43, 44 i 45 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i articles 62, 63 i 64 del 
Reglament Orgànic Municipal. D’acord amb la legislació 
esmentada, l’Alcaldessa és qui té la facultat de delegar 
l’exercici de determinades atribucions en els membres de la 
Junta de Govern Local, sens perjudici de les delegacions 
especials que per assumptes específics pugui realitzar a 
favor de qualsevol Regidor, encara que no pertanyin a la 
Junta de Govern Local. La revocació de les delegacions haurà 
d’adoptar-se amb les mateixes formalitats que les exigides 
pel seu atorgament. Per tot això, l'alcaldessa presidenta 
resol: PRIMER.- Deixar sense efecte el decret de l'Alcaldia 
Presidència de 19 de maig de 2016 que és el darrer Decret que 
regula el cartipàs municipal i les delegacions de 
competències en membres de l'Ajuntament. SEGON.- Constituir 
el cartipàs municipal que estarà integrat pels següents 
serveis: 1. Gabinet d’Alcaldia i Relacions Institucionals. 2. 
Hisenda. 3. Urbanisme–Planejament, Arquitectura i Espai 
Públic, Rehabilitació i Patrimoni Històric. 4. Secretaria i 
Intervenció. 5.  Comunicació Corporativa i Digital. 6. Govern 
Obert i Participació Ciutadana. 7. Solidaritat i Cooperació 
Internacional. 8. Relacions Transfrontereres. 9. Medi Ambient 
i Qualitat Ambiental. 10.  Promoció Econòmica. 11. Turisme. 
12. Comerç.  13. Acció Cívica i Drets Civils. 14.  
Associacionisme Veïnal. 15. Mobilitat. 16. Contractació. 17. 
Patrimoni. 18. Contenciosos. 19. Recursos Humans. 20. 
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Tresoreria, Rendes i Recaptació. 21. Fires i Mercats.  22. E-
administració i Informàtica. 23. Estadística. 24. Oficina 
Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC). 25. Gent Gran. 26. 
Discapacitació. 27. Salut. 28. Regidoria de la Dona. 29. 
Serveis Urbans i Qualitat Urbana. 30. Manteniment. 31. 
Cultura Popular i Festes. 32. Educació. 33. Joventut i 
Infància. 34. Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. 35. 
Benestar Social. 36. Habitatge. 37. Cultura. 38. Promoció i 
Turisme Cultural. 39. Esports. 40. Coordinació d'actuacions 
derivades del Pla d'acció municipal. TERCER.- Revocar la 
delegació genèrica sobre Planejament conferida per Decret 
d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 a favor del senyor Pere 
Casellas Borrell. QUART.- Revocar les delegacions especials 
que dels serveis “ Seguretat Ciutadana i Protecció Civil” , 
“Benestar Social” i “Habitatge” s’havia realitzat a favor del 
senyor Pere Casellas Borrell per Decret d’Alcaldia de data 19 
de maig de 2016.  CINQUÈ.- Revocar les delegacions especials 
que dels serveis “Cultura” i “Promoció i Turisme Cultural” 
s’havia realitzat a favor del senyor Alfonso Jesús Martínez 
Puig per Decret d’Alcaldia de data 19 de maig de 2016. SISÈ.- 
Revocar la delegació especial que del servei “Esports” 
s’havia realitzat a favor del senyor César Luis Barrenechea 
Montero.  SETÈ.- Conferir als senyors i senyores que 
s’esmenten a continuació les delegacions especials que per a 
cada cas i servei s’indiquen a continuació:  Francesc 
Cruanyes Zafra: 1. Transparència i Participació Ciutadana. 2. 
Solidaritat i Cooperació Internacional. 3. Relacions 
Transfrontereres. 4. Medi Ambient i Qualitat Ambiental. 5. 
Mobilitat. 6. Patrimoni. Manuel Toro Coll: 7.  Promoció 
Econòmica. 8. Turisme. 9. Comerç. Jordi Masquef Creus: 10. 
Acció Cívica i Drets Civils. 11.  Associacionisme Veïnal. 12. 
Contractació. 13. Contenciosos. 14. Recursos Humans. 15. 
Tresoreria, Rendes i Recaptació. 16. Fires i Mercats. Dolors 
Pujol Matas: 17. E-administració i Informàtica. 18. 
Estadística. 19. Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà 
(OMAC). 20. Gent Gran. 21. Discapacitació. 22. Salut. 23. 
Regidoria de la Dona. Joaquim Felip Gayolà: 24. Serveis 
Urbans i Qualitat Urbana. 25. Manteniment. 26. Cultura 
Popular i Festes.  Núria Galimany Granés: 27. Educació. 28. 
Joventut i Infància. 29. Coordinació d'actuacions derivades 
del Pla d'acció municipal.  VUITÈ.-  Determinar que els 
delegats a què es refereixen el punt anterior es denominaran 
“regidor/a delegat/ada del servei” que correspongui. NOVÈ.-  
Determinar que les delegacions a què es refereixen el punt 
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setè comprendran la facultat de direcció interna i de gestió 
dels serveis corresponents sense que inclogui la facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin 
tercers." Prossegueix amb l'ús de la paraula la Presidència 
que diu que aquest decret és el primer d'una sèrie que 
vindran i que són les resolucions relatives al cessament de 
les delegacions que fins dissabte ostentaven els tres 
regidors del grup municipal socialista, Pere Casellas, Alfons 
Martínez i César Barrenechea. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat del decret abans 
transcrit. 

 
----5. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dona per 
assabentat del decret d'Alcaldia de 27 de gener de 2017 pel 
qual es va revocar una delegació a favor del senyor Pere 
Casellas Borrell. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret següent: 

"La delegació de competències per l'Alcaldia Presidència 
en membres electes i en la Junta de Govern Local està 
regulada pels articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, 53 i 54 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, articles 41, 43, 44, 45, 114, 115, 116, 117 i 118 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, i articles 49, 54, 55, 65, 
66, 67, 68, 69 i 70 del Reglament orgànic municipal. Per 
Decret d’Alcaldia Presidència de data 30 de juny de 2016 es 
va resoldre el següent:  “Primer. Delegar en el senyor Pere 
Casellas Borrell, primer tinent d’alcalde, totes les 
facultats de titularitat de l’Alcaldia, fins i tot la de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers, 
sobre les matèries següents: 1. Expedients de contractes 
menors sobre matèries que estiguin compreses en els serveis 
que té delegats i totes les fases de la gestió del pressupost 
de despeses que se'n derivin. 2. Expedients sancionadors per 
infraccions de l’Ordenança de civisme i convivència 
ciutadana. 3. Expedients sobre Benestar Social i Habitatge. 
4. Execució de totes les fases de la gestió del pressupost de 
despeses que es derivin de les delegacions anteriors. Segon. 
Atorgar al senyor Pere Casellas Borrell, primer tinent 
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d’alcalde, la potestat de resoldre els recursos de reposició 
que s’interposin contra els actes administratius dictats en 
virtut de la delegació d’atribucions de referència.” D’acord 
amb la legislació esmentada en el primer paràgraf, 
l’Alcaldessa és qui té la facultat de delegar l’exercici de 
determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern 
Local, sens perjudici de les delegacions especials que per 
assumptes específics pugui realitzar a favor de qualsevol 
Regidor, encara que no pertanyin a la Junta de Govern Local. 
La revocació de les delegacions haurà d’adoptar-se amb les 
mateixes formalitats que les exigides pel seu atorgament. Per 
tot això, l'alcaldessa presidenta resol: PRIMER.- Revocar el 
Decret d’Alcaldia Presidència de data 30 de juny de 2016 i 
conseqüentment queda sense efecte la delegació a favor del 
senyor  Pere Casellas Borrell de totes les facultats de 
titularitat de l’Alcaldia, fins i tot la de resoldre 
mitjançant actes administratius que afectin tercers, sobre 
les matèries següents: 1. Expedients de contractes menors 
sobre matèries que estiguin compreses en els serveis que té 
delegats i totes les fases de la gestió del pressupost de 
despeses que se'n derivin. 2. Expedients sancionadors per 
infraccions de l’Ordenança de civisme i convivència 
ciutadana. 3. Expedients sobre Benestar Social i Habitatge. 
4. Execució de totes les fases de la gestió del pressupost de 
despeses que es derivin de les delegacions anteriors. Així 
mateix es revoca la potestat que es va delegar per resoldre 
els recursos de reposició que s’interposin contra els actes 
administratius dictats en virtut de la delegació 
d’atribucions de referència." 
   
----6. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dona per 
assabentat del decret d'Alcaldia de 27 de gener de 2017 pel 
qual es va revocar una delegació a favor del senyor Alfons 
Martínez Puig. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret següent: 

"La delegació de competències per l'Alcaldia Presidència 
en membres electes i en la Junta de Govern Local està 
regulada pels articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, 53 i 54 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, articles 41, 43, 44, 45, 114, 115, 116, 117 i 118 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
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s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, i articles 49, 54, 55, 65, 
66, 67, 68, 69 i 70 del Reglament orgànic municipal.  Per 
Decret d’Alcaldia Presidència de data 30 de juny de 2016 es 
va resoldre el següent :  "Primer.- Delegar en el senyor 
Alfonso Jesús Martínez Puig totes les facultats de 
titularitat de l’Alcaldia, fins i tot la de resoldre 
mitjançant actes administratius que afectin tercers, sobre 
les matèries següents: 1. Expedients de contractes menors 
sobre matèries que estiguin compreses en els serveis que té 
delegats i totes les fases de la gestió del pressupost de 
despeses que se'n derivin. 2. Aprovació de les bases i, si 
s’escau, concessió d’ajuts econòmics a persones necessitades 
per a l’assistència a activitats de caràcter cultural, 
recreatiu o social. 3. Convocatòria i aprovació de les bases 
i resolució de premis i concursos relacionats amb la cultura 
i el temps lliure. 4. Aprovació, gestió i execució de cursets 
i activitats relacionats amb la cultura i el temps lliure. 5. 
Aprovació i contractació de l’edició de publicacions 
relacionades amb la cultura i el temps lliure. 6. Cessió de 
fons de l’Arxiu Municipal a entitats públiques o privades i a 
particulars per al seu dipòsit i exposició. 7. Organització, 
gestió, execució i adhesió a homenatges a personalitats del 
món de la cultura, l’esport, la política i la vida social. 8. 
Aprovació, gestió i execució de programes de normalització 
lingüística. 9. Concessió d’autoritzacions per a la 
utilització d'instal�lacions i equipaments culturals. 10. 
 Execució de totes les fases de la gestió del pressupost de 
despeses que es derivin de les delegacions anteriors. Segon. 
Atorgar al senyor Alfonso Jesús Martínez Puig la potestat de 
resoldre els recursos de reposició que s’interposin contra 
els actes administratius dictats en virtut de la delegació 
d’atribucions de referència.” D’acord amb la legislació 
esmentada en el primer paràgraf, l’Alcaldessa és qui té la 
facultat de delegar l’exercici de determinades atribucions en 
els membres de la Junta de Govern Local, sens perjudici de 
les delegacions especials que per assumptes específics pugui 
realitzar a favor de qualsevol Regidor, encara que no 
pertanyin a la Junta de Govern Local. La revocació de les 
delegacions haurà d’adoptar-se amb les mateixes formalitats 
que les exigides pel seu atorgament.  Per tot això, 
l'alcaldessa presidenta resol: PRIMER.- Revocar el Decret 
d’Alcaldia Presidència de data 30 de juny de 2016 i 
conseqüentment queda sense efecte la delegació a favor del 



 8 

senyor Alfons Martínez Puig de totes les facultats de 
titularitat de l’Alcaldia, fins i tot la de resoldre 
mitjançant actes administratius que afectin tercers, sobre 
les matèries següents: 1. Expedients de contractes menors 
sobre matèries que estiguin compreses en els serveis que té 
delegats i totes les fases de la gestió del pressupost de 
despeses que se'n derivin. 2. Aprovació de les bases i, si 
s’escau, concessió d’ajuts econòmics a persones necessitades 
per a l’assistència a activitats de caràcter cultural, 
recreatiu o social. 3. Convocatòria i aprovació de les bases 
i resolució de premis i concursos relacionats amb la cultura 
i el temps lliure. 4. Aprovació, gestió i execució de cursets 
i activitats relacionats amb la cultura i el temps lliure. 5. 
Aprovació i contractació de l’edició de publicacions 
relacionades amb la cultura i el temps lliure. 6. Cessió de 
fons de l’Arxiu Municipal a entitats públiques o privades i a 
particulars per al seu dipòsit i exposició. 7. Organització, 
gestió, execució i adhesió a homenatges a personalitats del 
món de la cultura, l’esport, la política i la vida social. 8. 
Aprovació, gestió i execució de programes de normalització 
lingüística. 9. Concessió d’autoritzacions per a la 
utilització d'instal�lacions i equipaments culturals. 10. 
 Execució de totes les fases de la gestió del pressupost de 
despeses que es derivin de les delegacions anteriors. Així 
mateix es revoca la potestat que es va delegar per resoldre 
els recursos de reposició que s’interposin contra els actes 
administratius dictats en virtut de la delegació 
d’atribucions de referència.”   
 
----7. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dona per 
assabentat del decret d'Alcaldia de 27 de gener de 2017 pel 
qual es va revocar una delegació especial conferida al senyor 
Pere Casellas Borrell, sobre l'àmbit territorial del barri de 
Sant Joan. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret següent: 

"Les atribucions de l'Alcaldia i la seva delegació estan 
regulades pels articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, article 56 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
article 62 del Reglament orgànic municipal i article 43 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
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locals.  Per Decret d’Alcaldia de data 30 de juny de 2016 es 
va conferir al senyor Pere Casellas Borrell una delegació 
especial sobre l'àmbit territorial del barri de Sant Joan. 
Aquesta delegació especial no incloïa la facultat de resoldre 
mitjançant actes administratius que afectin tercers. D’acord 
amb la legislació esmentada, l’Alcaldessa és qui té la 
facultat de delegar l’exercici de determinades atribucions en 
els membres de la Junta de Govern Local, sens perjudici de 
les delegacions especials que per assumptes específics pugui 
realitzar a favor de qualsevol Regidor, encara que no 
pertanyin a la Junta de Govern Local. La revocació de les 
delegacions haurà d’adoptar-se amb les mateixes formalitats 
que les exigides pel seu atorgament. Per tot això, 
l'alcaldessa presidenta resol: PRIMER.- Revocar la delegació 
especial conferida per Decret d’Alcaldia de data 30 de juny 
de 2016 a favor del senyor Pere Casellas Borrell, sobre 
l’àmbit territorial del barri de Sant Joan." 
 
----8. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dona per 
assabentat del decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2017 pel 
qual es va designar els membres que integraran la nova Junta 
de Govern Local. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret següent: 

"La Junta de Govern Local està regulada pels articles 23 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, article 22 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, article 52 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i article 
53 del Reglament orgànic municipal. Per Decret d’Alcaldia de 
data 30 de juny de 2015 es designar la Junta de Govern Local, 
presidida per l’Alcaldessa Presidenta, i que estava integrada 
pels següents membres:  - Pere Casellas Borrell. - Francesc 
Cruanyes Zafra. - Manuel Toro Coll. - Jordi Masquef Creus. - 
Dolors Pujol Matas. - Joaquim Felip Gayolà. - Alfonso Jesús 
Martínez Puig. Per part de l’Alcaldessa Presidenta es 
considera adient modificar els membres de la Junta de Govern 
Local, i Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 
PRIMER.- Deixar sense efecte la designació dels membres de la 
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Junta de Govern Local efectuada per Decret d’Alcaldia de data 
30 de juny de 2015.  SEGON.- Designar la nova Junta de Govern 
Local que, presidida per aquesta Alcaldia, que quedarà 
integrada pels següents membres de l’Ajuntament: - Francesc 
Cruanyes Zafra. - Manuel Toro Coll. - Jordi Masquef Creus. - 
Dolors Pujol Matas. - Joaquim Felip Gayolà. - Núria Galimany 
Granés.  TERCER.- Notificar aquest Decret a tots els membres 
que formen part de la nova Junta de Govern Local i a aquells 
Regidors que n’han deixat de formar part." 

 
Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 

que és una intervenció estranya; que avui ha llegit als 
mitjans si hi hauria retrets, però que per part seva no; que 
van fer una valoració política amb la premsa; que no és 
moment de retrets; que hi ha hagut unes diferències i que 
aquestes diferències tenen aquesta conseqüència; que, en 
primer lloc, no se’n pot estar, de donar les gràcies als 
regidors del grup socialista per la feina que han fet; que 
creu que ha estat una bona feina, s’han guanyat el respecte i 
l’estimació de moltes persones i molts col�lectius, 
especialment d'entitats esportives i de gent relacionada amb 
el món de la cultura i també el respecte i l’estima de molts 
treballadors de l’Ajuntament, dels treballadors en general, i 
en particular de totes les àrees que han gestionat i, que des 
del seu punt de vista, ho han fet molt bé; que també vol 
donar les gràcies als grups de l’oposició; que ho diu molt 
sincerament; que el grup socialista sempre ha rebut un bon 
tracte de l’oposició; que no recorda cap pica-baralla de les 
desagradables; que les crítiques que han rebut sempre han 
estat constructives; que la col�laboració i fins i tot l’ajut 
ha estat molt, tot el que té a veure amb el barri de Sant 
Joan i les qüestions relacionades amb habitatge, però 
especialment al barri de Sant Joan, les reunions que han 
tingut, els treballs que s'han fet, la redacció de document i 
la participació en la diagnosi operativa i la participació en 
el pacte polític que espera que es pugui acabar tirant 
endavant perquè és important per al barri de Sant Joan, però 
també per a la ciutat; que continuaran aquí per seguir 
treballant per arreglar aquest problema endèmic de la ciutat, 
aquest quart món que hi ha a la ciutat i que tant els 
preocupa; que, en tercer lloc, vol dir que segueixen aquí 
perquè queda molta feina per fer; que no s'ha d'oblidar que a 
la ciutat hi ha un 18% de pobresa, que hi ha col�lectius molt 
castigats i que no cal passar llista, però que s'ha de parlar 
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des de les famílies monoparentals fins a la gent que no té 
feina i els desnonats; que és important per a l’Ajuntament 
que ells estiguin al seu costat; que també és important crear 
ocupació, però que, en aquest moment, el grup socialista 
considera que l’emergència social és prioritària i que ho ha 
de ser com abans és referia al barri de Sant Joan; que no 
creuen que fos el moment de trencar un acord com el que 
tenien i menys per aquestes qüestions que els preocupen a 
tots; que veient els esdeveniments de les darreres hores els 
sembla evident que ni tant sols una part del govern 
comparteix l'opinió que fos hora de trencar l’acord; que 
continua pensant que l’alcaldessa hauria de tenir un Pla i 
que es pensava que el tenia, però que creu que es va 
equivocar, ja que avui no ha portat a aprovació els plecs de 
condicions de les escombraries i que part del seu grup 
constata que algunes coses no s'han fet bé; que ara veu que 
no hi havia cap altre pla; que insisteix que hi havia marge 
per seguir negociant; que els Socialistes van anar a les 
eleccions amb el lema electoral que deixava clar que volien 
governar i que volien donar veu a molta gent de la ciutat; 
que creu que ho han fet; que n’està molt satisfet; que el seu 
programa segueix vigent, les seves accions de govern són aquí 
i la seva voluntat de tirar endavant segueix intacte des del 
govern o des de l’oposició i que per això volen deixar clar 
que davant la situació creada la darrera setmana en què el 
grup socialista ha hagut de sortir del govern, Compromís ha 
hagut de deixar sense efecte l’acord d’estabilitat i que, 
aparentment Unió té un peu i mig fora, ells intentaran ser 
seriosos o conseqüents, i seguiran disposats a treballar per 
a la ciutat en qualsevol punt; que les coses quan són 
importants s’han de poder parlar i poder treballar més enllà 
de les diferències momentànies que hi pugui haver; que és 
important que segons quines coses es puguin acordar i pactar 
perquè és important per a la ciutat i per a les persones que 
hi viuen; que, per tant, el grup socialista segueix aquí, 
segueix disposat a escoltar i segueix disposat a treballar 
per a una ciutat al costat, ajudant, a qualsevol dels grups 
municipals que tingui una bona idea, un bon projecte, i ganes 
de tirar endavant aquesta ciutat; que dóna moltes gràcies per 
aquest anys i mig que han pogut fer aquesta feina i que ara 
estan aquí, en un altre àmbit, però a disposició del que faci 
falta. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que per part seva també que té ganes de 
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dir unes paraules; que agraeix molt el to de l’exposició del 
senyor Casellas i la voluntat de mirar endavant i seguir 
col�laborant; que vol dir que discrepen sobre si era 
necessari o no aquest trencament i sobre l'existència o no 
d’un pla B; que cal partir de finals de juny de 2015 quan, 
després d’eleccions municipals, es plantegen la necessitat de 
fer pacte de govern, quan Convergència i Unió va obtenir un 
resultat de set regidors; que han explicat moltes vegades que 
va ser un pacte ràpid en el qual es van entendre molt bé 
perquè tenien una visió molt semblant del que volien per 
Figueres; que coincidien en molts projectes i que en aquells 
en què no coincidien es veien capaços de poder arribar a 
punts d'acord; que durant un any es va elaborar el pressupost 
de 2016 amb facilitat; que la mostra és que durant l'any 2016 
es van poder arrencar molts projectes; que es va veure que 
Figueres va acabar amb aquells dèficits que tenia en alguns 
àmbits; que hi ha projectes que encara han d’arrencar amb més 
plenitud el 2017 i que han de seguir el 2018, però que aquest 
camí conjunt i aquesta capacitat de tirar endavant juntament 
que van tenir des de juliol de 2015 comença a canviar a 
partir de la tardor de 2016, quan realment cada vegada són 
més habituals les disfuncions entre àrees, cada vegada hi ha 
menys que els uneix que el que els unia i cada vegada hi ha 
més reivindicacions per part del grup municipal Socialista 
que consideren que no veuen satisfetes; que se li fa saber 
una sensació que el grup Socialista no té prou visibilitat i 
que no treu prou rèdit polític de les regidories que porta;  
que el grup Socialista vol tenir més importància al govern 
per portar a terme les seves àrees; que són termes subjectius 
com visibilitat i rèdit polític que entén que s’haurien de 
plasmar en algun terme concret; que entén que és quan arriba 
el moment d’elaborar el pressupost, en què davant d'una 
situació de recursos limitats, com tot pressupost, cada 
regidor planteja les seves necessitats; que veuen que és 
difícil arribar a un acord respecte quins són els projectes 
estratègics i quines són les prioritats, no només del partit 
Socialista, sinó que també demanava que el partit Socialista 
es posicionés sobre els projectes estratègics de conjunt i 
les prioritats de tot el govern; que ha trobat a faltar 
treballar d’una manera transversal; que no dubta de la bona 
feina que s’ha fet des de les àrees; que ella mateixa va 
comunicar al regidor d’Esports que estava molt contenta de la 
feina que s’havia fet des d’Esports, però que a Cultura hi ha 
coses que han funcionat i coses que no; que no ha funcionat 
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una redacció d’un pla de cultura que no s’ha aprovat, 
presentat, ni ha avançat; que també hi ha hagut la posada en 
crisi de festivals, moments en què perilla la continuïtat del 
festival Acústica o un Ingràvid que es canvia per una mostra 
d'art contemporani on no s’hi presenta ningú; que no és el 
moment ara de dir el que realment no s’ha fet bé; que està 
molt contenta d'Esports, però que a Cultura li haguessin 
agradat les coses d'una altra manera; que creu que ha quedat 
demostrat que no tenen pla B i que això encara demostra més 
que el trencament d’aquest pacte és una aposta honesta; que 
no és perquè tinguin una altra carta; que no és perquè 
vulguin canviar el partit Socialista per un altre; que 
s’arrisquen a un govern on no hi ha una estabilitat tancada, 
sinó que confia en una estabilitat amb la possibilitat de 
parlar, consensuar temes i projectes de ciutat que de ben 
segur interessaran a tothom perquè creu que en els temes 
importants de Figueres hi podrien estar d'acord tots i 
cadascun dels grups que hi ha al plenari; que, per tant, 
canvien una seguretat, un confort, uns 11 vots que amb la 
suma del pacte d’estabilitat amb Compromís d’Esquerra per 
Figueres, els podrien fer molt fàcils i còmodes les coses, 
però que creu que és honest trencar el pacte si no 
coincideixen les qüestions de fons i que aquí és on van 
arribar divendres passat; que hi ha un detonant en aquesta 
situació que es va agreujant davant les desavinences en 
l’elaboració del pressupost; que van passant setmanes; que no 
es pot elaborar el pressupost; que allò que hauria de passar 
en relació als grups municipals de l’oposició, que quan surt 
un document del govern i es planteja als grups municipals de 
l’oposició és el moment en què realment aquests grups fan les 
seves aportacions, esmenes i crítiques, passava dins el 
govern; que no diu que no sigui necessari consensuar i fer 
aportacions dins el govern, però que el bloqueig impedia fer 
sortir un document base, un document inicial del pressupost; 
que això és una situació que va agreujant aquesta crisi amb 
el pacte de govern; que el detonant és la Comissió 
Informativa del dilluns passat on es posa de manifest un vot 
contrari en un punt de l’ordre del dia que és l’inici 
d’expedient de contractació de recollida de residus; que és 
un expedient que no té res a veure amb el pressupost; que es 
tracta de l'inici de l’expedient que tindrà lloc quan 
s’adjudiqui perquè és un procés llarg; que entén que el fet 
de votar-hi en contra i fer evident la disconformitat de fons 
que hi ha en aquest pacte és com una mesura de pressió o un 
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pols que es fa al grup de Convergència i Unió per part del 
grup Socialista; que això és el que li fa veure que les 
possibilitats de seguir són molt remotes i que li fa pensar 
en la revocació de la delegació de competències; que en una 
setmana es veuen dues vegades amb el senyor Pere Casellas 
Borrell, però que no arriben a cap acord; que el dissabte 
revoca les delegacions i trenca el pacte de govern; que 
aquesta és la relació de fets; que creu que s’ha d’explicar, 
sense perjudici d’agrair moltíssim la feina que han fet al 
govern i que espera que puguin seguir col�laborant d’aquí 
fins al final del mandat. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas 
Borrell que diu que el relat és aquest; que aquesta és la 
situació; que si ho volen anomenar pols es pot anomenar pols; 
que no hi ha problema; que la situació és molt senzilla; que, 
efectivament, hi ha una divergència a l'hora d'elaborar el 
pressupost; que la divergència que provoca aquesta situació 
és la desestimació de l’augment en els serveis socials; que 
aquesta és una raó política; que no es pot demanar al partit 
dels Socialistes que accepti no augmentar la partida que es 
destina a serveis socials i a risc, amb la perfecta 
consciència que hi ha altres partides que segurament s’han de 
reduir perquè els ingressos són els que són; que això ja ho 
admet, però que la realitat és que difícilment des del seu 
ideari poden fer-se enrere d'això; que poden entendre que 
tenen diversos pisos més comprats i que s'han  de gestionar 
en el mateix pressupost; que amb una lògica coherent és ben 
evident que el pacte podia acabar com ha acabat arran d'això; 
que ja li admet, però que pensaven que hi havia una 
possibilitat més de negociar, però que efectivament el temps 
els ha demostrat que no; que quant al tema del pla B veu que 
és simplement pel fet de poder aconseguir un pressupost el 
més aviat possible i que s’avingui més amb la voluntat 
política del grup del PDeCAT o de Convergència i Unió; que 
només vol dir una cosa que no comparteix de la intervenció de 
l’alcaldessa; que reitera la seva felicitació a la feina que 
ha fet el regidor de Cultura amb els mitjans dels quals ha 
disposat perquè creu que sí que ho ha fet molt bé i que no 
comparteix en absolut les crítiques que arriben amb les 
paraules de l’alcaldessa. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que no dona la paraula al senyor Toro 
perquè no és portaveu de cap grup municipal. 
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Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
des de la Candidatura d'Unitat Popular pensen que és 
important expressar al plenari el seu posicionament i la seva 
forma de veure i viure aquesta crisi de govern que és evident 
que ha trontollat la ciutat; que tant de bo el Ple municipal 
en el dia a dia habitual generés l’interès que avui genera; 
que és un interès que lamenten perquè ha significat els 
darrers dies situacions ben estranyes per la ciutat i que 
creuen que no són positives; que des de la Candidatura 
d'Unitat Popular, en el primer moment que van conèixer 
aquesta notícia, el primer que van fer va ser convocar una 
assemblea amb tots els militants i les militants per debatre 
i deliberar sobre com veien la situació; que ho van celebrar 
dimarts passat; que les conclusions són senzilles i que no 
difereixen gaire del que van dir ara fa més d’un any i mig en 
el Ple de la constitució d’aquest plenari després de les 
eleccions municipals del maig del 2015; que en aquell moment 
quan s’anunciava aquest matrimoni sociovergent, la 
Candidatura d'Unitat Popular ja els va advertir que aquesta 
opció política que, certament, tenia prou recorregut i èxit a 
moltes capitals de comarca recordava una mica allò que els 
van dir com que era un matrimoni de la vida política i que 
era una  matrimoni sense gaire futur; que sap que no és gaire 
adequat dir allò de “ja ho havíem dit”, però que en aquest 
cas els ho volien recordar; que continuaran en aquesta 
situació treballant de la mateixa manera que han treballat 
des de l’oposició, amb els seus recursos, la seva capacitat 
d’incidir dia a dia en aquells temes que consideren cabdals, 
però que, especialment i amb molta atenció, treballaran per 
evitar que aquesta situació d’aïllament progressiu a la qual 
s’ha invocat especialment el grup municipal de Convergència i 
Unió, no repercuteixi al futur de la ciutat més del que 
consideren que ja ho fa a dia d'avui; que s'ha demostrat una 
poca capacitat de diàleg amb la resta de l’oposició i que 
s’ha demostrat també la poca capacitat d’entesa en un pacte 
de govern que acaba de trencar-se; que treballaran per 
aquelles decisions que són estratègiques per a la ciutat com 
el Pla d'ordenació urbana municipal, que fa anys que esperen, 
com la qüestió dels Serveis Urbans i la seva vinculació a les 
escombraries i a la neteja urbana, enllumenat i jardineria, o 
els pressupostos d’enguany que fa setmanes que reclamen i que 
avui poden escenificar i saber el motiu pel qual no en tenien 
cap informació;  que continuaran posant aquells elements que 
són imprescindibles per a la Candidatura d'Unitat Popular com 
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l’habitatge, l’atenció a les persones que són aquelles 
qüestions cabdals que creuen que són imprescindibles; que 
sentint l’acaldessa sembla que van tenir una entesa molt 
fàcil i amb uns objectius molt semblants, però que la 
Candidatura d'Unitat Popular en alguns moments els va dir que 
eren objectius molts semblants que tenien més a veure amb 
cadires, sous i càrrecs de confiança; que això també ha 
tingut conseqüències importants per a la ciutat, pel 
pressupost i pel cartipàs que acaben de modificar; que 
consideren que Figueres més que mai, a 2 anys de les futures 
eleccions, ha de posar les llargues; que la Candidatura 
d'Unitat Popular posarà la llargues; que treballaran 
col�lectivament, no només des de la institució, sinó des del 
carrer i des de les entitats i organitzacions que estan 
actives a Figueres per articular una alternativa real a 
aquesta Convergència que els ha portat a ser la tercera 
ciutat de les comarques gironines amb més risc d’exclusió 
social; que, finalment, en aquelles qüestions que fan 
referència al grup municipal del Partit Socialista de 
Catalunya, manifestar que continuaran treballant en els 
termes que estaven sobre la taula en les qüestions sobre el 
barri de Sant Joan o aquelles qüestions en les que han anat 
negociant i arribant a acords relacionades amb habitatge o, 
per exemple, qüestions relacionades amb el patrimoni del sòl; 
que vol agrair l’entesa, la sensibilitat i el bon tracte amb 
el regidor de Cultura amb qui han pogut treballar i a qui 
agraeixen la seva tasca igualment que a la resta de regidors, 
tot i les diferències ideològiques i de projecte evidents; 
que els vol donar les gràcies i que la Candidatura d'Unitat 
Popular continuarà treballant des d’un altre costat i en una 
altra cadira, però amb les mateixes ganes i els mateixos 
objectius. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus 
que diu que per part del seu grup, com han manifestat en 
diverses ocasions en aquests dies, han estat observadors i 
testimonis d’un espectacle que consideren lamentable pel que 
fa a que Figueres pugui continuar tirant endavant; que des 
del primer moment van dir que aquest pacte de govern, al seu 
entendre, representava més interessos personals i de partit 
que no pas els interessos de Figueres; que s’ha demostrat un 
cop més la incapacitat del govern per liderar una proposta de 
ciutat que pugui vetllar per tots els figuerencs i 
figuerenques; que Esquerra entén que governar vol dir 
confiança, diàleg, consens, posar en valor allò que els uneix 
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i teixir ponts en allò que els allunya; que sincerament en 
aquest any i mig han trobat a faltar des de la confiança, 
fins al consens i al diàleg; que el govern va dir que volia 
un govern fort i que un govern per als grups Convergència i 
Unió i Partit Socialista va ser aixecar onze mans en aquest 
plenari; que no responia a res més; que Esquerra entén un 
govern fort aquell que és capaç de dialogar i consensuar tots 
aquells temes importants de ciutat que poden portar a una 
Figueres més justa i equitativa; que per part del seu grup 
seguiran treballant de manera constructiva i responsable com 
ho han fet durant aquest any i mig; que li agradaria agrair 
als tres regidors socialistes la feina, el temps dedicat i el 
seu compromís amb les àrees que han dut a terme i la seva 
feina, tot i que en algunes ocasions han tingut importants 
diferencies i que tot i així creu que han de ser capaços de 
mirar al futur, agafar el toro per les banyes i ser capaços 
d’arribar a grans consensos perquè aquesta ciutat no quedi 
bloquejada un cop més. 

Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
están preocupados porque no solo se ha producido una ruptura 
con el Partit Socialista de Catalunya, sino que ven una 
ruptura interna del grupo de gobierno; que eso les preocupa 
porque no saben cuál será su capacidad para llevar adelante 
el proyecto de ciudad; que les preocupa porque no saben si el 
gobierno será capaz de liderar y gobernar esta ciudad; que 
esperan que sí; que Ciutadans hace un año les dijeron que 
consideraban que no tenían proyecto para esta ciudad; que 
creen que la ruptura ha ido por ahí; que le gustaría hacer 
una valoración ya que para ellos no es quién gobierna, sino 
que primero están los proyectos y personas y después las 
sillas y los cargos; que creen que el gobierno empezó con las 
sillas y los cargos y después dijeron que montarían un  
proyecto que aún no han encontrado y que se ha producido esta 
ruptura; que Ciutadans presentó, hace unos días, un documento 
que consideran básico con temas que consideran prioritarios y 
transversales para toda la ciudad; que es un documento muy 
sencillo que lo dejan abierto para que lo enriquezcan y así 
sentar las bases sobre las que llegar a acuerdos y permitir 
gobernar esta ciudad; que cree que sería un buen documento 
del que hablar y empezar a buscar acuerdos para llevar esta 
ciudad porque no saben si este equipo de gobierno será capaz 
de sacar a esta ciudad adelante; que simplemente cree que 
hará falta trabajar mucho desde la oposición y buscar 
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consensos y que esperan que se pongan a los ciudadanos por 
delante de los intereses personales. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que, en primer lloc, des del Partit Popular 
volen agrair la feina que han fet fins ara el grup 
Socialista, tant el senyor Pere Casellas, com el senyor 
Alfons Martínez i el senyor César Barrenechea; que ells també 
tenen molta preocupació perquè aquest projecte de ciutat que 
semblava que era prou sòlid, o és el que es volia pintar, tot 
i que ja sabien que tenien algunes discrepàncies, però que 
van quedar molt sorpresos el dia d’aquest trencament que va 
venir succeït pel trencament també amb el senyor Òscar 
Vergés; que ho miren amb molta preocupació perquè han de 
tirar la ciutat endavant; que la ciutat està molt endarrerida 
i que s’havien engegat projectes que s’han d’acabar; que 
demana que s’actuï amb responsabilitat; que el més important 
és la ciutat; que s’han de deixar de banda partidismes, 
cadires i sous; que s'ha d'intentar actuar amb 
responsabilitat i que el que creguin que és bo per a la 
ciutat intentar-ho tirar endavant perquè si no tornaran al 
segle passat; que la primera preocupació era el Partit 
Socialista i el regidor de Compromís, però que després, ahir, 
van quedar més sorpresos i preocupats amb el que han vist a 
premsa sobre el senyor Toro i la senyora Galimany, el grup 
d’Unió; que això encara els preocupa més; que intentarà ser 
el més discreta possible, però que creu que no seria prou 
honest per part seva que no ho digui en aquest plenari; que 
ella sàpiga s’havien presentat tots junts amb el mateix grup 
de Convergència i Unió; que és normal que hi hagi 
discrepàncies, però el que no sabia és que no estaven d'acord 
en pràcticament res; que tot això li sembla molt bé perquè 
cadascú és lliure del que sigui, però que el que és més fort 
és que ara estiguin aquí criticant, però es vulguin mantenir 
a l’equip de govern i amb les mateixes regidories i totes les 
àrees; que creu que s’ha de fer un acte de responsabilitat i 
que si no estan contents amb el que han fet els seus socis 
haurien de marxar a l’oposició, asseure’s amb la resta i 
continuar defensant el que pensa; que el grup popular ha 
quedat molt sorprès; que no hi ha res personal contra ningú, 
ni contra el senyor Toro ni la senyora Galimany perquè es 
coneixen fa molt de temps, però que els deixa encara més 
preocupats perquè no sap a què juguen; que es queixen que la 
gent no va a votar, però és que al final no hi anirà ningú; 
que a Figueres no hi anirà ningú perquè uns se’n van perquè 
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havien acordat arribar a un acord de 4 anys, però no han 
dialogat prou; que uns se’n van i estan asseguts a 
l’oposició, però que d’altres estan criticant, però es 
mantenen aquí mateix; que aquesta és l’opinió del seu grup i 
que vol repetir que han d’intentar ser responsables perquè 
sinó no aniran bé en aquest Ajuntament. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que hi ha molts projectes endegats, però que la maquinària 
està en funcionament i que els tenen molt clars; que potser 
la desavinença ha vingut perquè hi ha massa projectes 
endegats; que projectes n’hi ha; que justament el que han fet 
ha estat un canvi de rumb, ja que en comptes de portar-los 
endavant amb els onze regidors que eren ara compten amb la 
col�laboració de tots; que creu que és un acte d’honestedat 
tornar a ser set; que en aquest cas compta que el senyor Toro 
estarà d'acord en alguns projectes i que des del primer 
moment que es plantegin comptaran amb la col�laboració de 
tots; que hauran de canviar dinàmiques de funcionament, 
hauran de mirar i parlar d’expedients abans d’arribar a les 
comissions informatives; que hauran de tractar els temes 
abans d’arribar a l’últim tram i a la seva aprovació; que, 
per tant, tenen tota la voluntat del món perquè tiri endavant 
això; que tenen molta feina a fer i que se senten molt 
positius per poder-ho tirar endavant.  

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que la situació aquesta es provoca no per una 
situació concreta d’aquest moment, sinó que per un seguit de 
temes; que han discutit sempre internament tot allò que ha 
passat, que al final la democràcia interna és la que ha 
prevalgut i que s’han tirar endavant aquells temes que 
s’havien consensuat; que es van trobar de cop, i aquest ha 
estat el detonant, amb el fet del trencament del pacte amb 
els que havien esta governant fins la setmana passada; que ha 
estat un trencament del que no en van tenir coneixement 
previ; que els va semblar precipitat, tal com ha dit i 
escrit, i que els deixa en una situació que en un govern de 
minoria amb set que no té gaires perspectives de poder tirar 
endavant temes cabdals per a la ciutat, tot això suposant que 
els set vagin tots a una; que  necessiten un govern fort, 
estable i cohesionat; que per això demanen a l’alcaldessa que 
posi en marxa una ronda de converses per reconstituir un 
govern fort, estable i cohesionat que permeti portar a terme 
els reptes que té aquesta ciutat perquè tal com estan en 
aquests moments no veuen com tirar endavant la ciutat en 
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aquestes condicions de govern de minoria; que ho han 
manifestat amb un crit d'atenció que ha hagut d'anar més 
enllà de l'àmbit estrictament intern en el que ja no hi havia 
comunicació perquè no s'assabentaven de les grans decisions; 
que han demanat aquesta ronda de converses perquè entenen que 
hi ha una oportunitat de refer i de reconstituir un govern 
que permeti dur a terme tots els reptes de ciutat; que la 
senyora Olmedo fa un moment els retreia que encara estan al 
Ple, però que continuaran igual que estaven; que el cartipàs 
és tornar a atribuir les mateixes competències que tenien; 
que estimen que hi haurà un recorregut molt curt en aquesta 
etapa perquè, a risc que se’l titlli de catastrofista, el 
govern no podrà continuar, ja que hi ha grans temes que no es 
podran aprovar; que el primer és un al que ells han 
manifestat els darrers mesos la seva enorme preocupació que 
és la situació pressupostària municipal; que hi ha 
determinats temes que s’estan comprometent que incrementaran 
la despesa per a aquest any 2017 i pel 2018 i que si no hi 
haguessin les mesures correctores necessàries arribarien a 
una situació molt preocupant; que tot això fa que es 
plantegin que no té gaire sentit continuar amb aquesta feina 
callada que és la que han desenvolupat històricament amb la 
Núria Galimany, sinó que tenien que protestar i protestar amb 
totes les seves forces i que això és el que estan fent; que 
l'alcaldessa ha dit que canviaven la seguretat que tenien 
fins ara, de poder tirar endavant temes, per una situació de 
minoria amb pactes puntuals; que ha de repetir que ells no ho 
han discutit, no ho veuen, no ho entenen i que estan 
disposats a arribar fins on calgui per demostrar que no ho 
veuen; que ara estan aquí en aquests moments, però que ja es 
veurà demà, demà-passat o la propera setmana on es va perquè 
s’han d’aprovar grans temes en aquests moments que 
necessitaran que tinguin acords amples per poder-los tirar 
endavant; que aquests grans acords necessiten finançaments 
importants; que també es necessita veure com es posa en marxa 
i com es proveeix aquest finançament necessari; que per la 
seva part estan aquí de manera provisional com ho han estat 
sempre; que entén que els van escollir per fer una feina dins 
l’Ajuntament, que de moment estan aquí i que abans estaven 
allà, però que si es canvien a l'altre costat els semblarà 
també bé si poden continuar defensant els interessos de la 
ciutat; que els interessos de la ciutat en aquests moments 
passen per explicar clarament que tenen un problema seriós, 
que no el poden obviar i deixar que la situació continuï 
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endavant sense haver-ho manifestat perquè llavors es 
convertirien, en uns mesos, en còmplices d’una situació que, 
amb molta dificultat, hauria tornat enrere i que, per això, 
li han demanat a l’alcaldessa aquesta necessària rectificació 
de tornada enrere i reconstitució d’un equip de govern fort, 
estable i cohesionat. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que la setmana que ve tindran ocasió de veure i aclarir 
aquesta situació pressupostària perquè la interventora s'ha 
compromès que podrien tenir un avanç de la liquidació del 
pressupost de 2016 on veuran que els resultats són positius; 
que tenen estabilitat pressupostària i que compliran fins i 
tot amb la regla de la despesa; que tenen bons  indicadors i 
romanent de tresoreria positius que la setmana que ve els ho 
podran ensenyar; que la situació econòmica de l’Ajuntament és 
absolutament estable; que ha manifestat moltes vegades 
aquests dies que al pressupost del 2017 hi ha el mateix 
sostre de despesa que l’any passat i que, fins i tot haurien 
de ser capaços d’anar a una mica menys perquè entén que és 
aquí on avisa el senyor Toro; que la nova contracta 
d’escombraries puja un milió i escaig d’euros més l’any i 
que, per tant, de cara al 2018 han de ser capaços de, o bé 
per reducció de despeses o per increment d’ingressos, cercar 
aquest milió i escaig més; que estan al gener del 2017; que 
tenen tot un seguit de mesures pensades per incrementar 
ingressos i que tenen molt per executar-los; que aquesta 
situació previsible que és l’increment de costos que derivarà 
de la contracta d’escombraries no donaria en el pressupost de 
2018 si no es prenen mesures de reducció de despesa o 
d'increment d'ingressos; que tots saben sumar i restar i que 
saben que no donaria en el pressupost de 2018 si no es prenen 
mesures i que això és el que els diu amb tota tranquil�litat 
i claredat; que la seva intenció com a regidora d’Hisenda, a 
banda d’alcaldessa, i també per part del regidor delegat de 
Rendes, és posar totes les eines que es cal com personal i 
mètodes perquè realment la secció de rendes o d'ingressos de 
l’Ajuntament millori, tant en la seva organització, com en la 
recaptació i els ajudi a tenir més ingressos per poder fer 
més despesa, però que, de totes maneres, demanaria que 
s'esperessin a poder veure la liquidació del pressupost i la 
proposta de pressupost i que la setmana que ve voldria anar 
fent rondes de trobades amb els grups per exposar a cada grup 
el pressupost plantejat per a l’any 2017. 
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A continuació, fa ús de la paraula el senyor Vergés 
Moreno que diu que ha de reconèixer que a ell i a la gent de 
Compromís no els va sorprendre l’anunci del cessament; que 
potser els va sorprendre el moment en el que es va produir, 
ja que va ser el dissabte i el divendres s’havien reunit els 
membres del govern, l’alcaldessa, el tinent d’alcalde i ell 
mateix; que, com en altres ocasions l’alcaldessa no va fer 
gaire cas de la recomanació que li va fer en el moment de 
marxar que va ser que es prengués el cap de setmana amb 
tranquil�litat per meditar bé la situació i que hi havia 
temps fins al dia del ple per poder resoldre alguns d’aquests 
temes; que està decebut que no hagi estat així; que primer de 
tot ha de reconèixer i admetre la responsabilitat que des de 
Compromís i que ell com a portaveu no hagi estat capaç de 
superar els objectius que s’havien marcat en el moment en què 
van signar el pacte a finals de febrer de l’any passat; que 
Compromís confiava que el govern complís amb els acords 
d’aquest pacte d’estabilitat, però que darrerament sobretot 
no han vist que l’estabilitat fos clara, ni que hi hagués 
voluntat de complir; que no sap dir si el rerefons és que no 
hi ha hagut aquesta voluntat des del primer moment o que no 
hi ha hagut la capacitat de voler-ho o poder-ho dur a terme; 
que la firma del pacte per part de Compromís era de posar 
tots els esforços perquè Figueres avancés socialment i 
democràticament i que això és bàsicament més inversió social 
i més participació; que van ser valents; que van abandonar el 
seu espai de confort, la comoditat de l’oposició, per tirar 
endavant algunes propostes que consideraven importants; que 
no era el seu programa d’esquerres, ni tampoc era el programa 
de Convergència i Unió ni dels Socialistes, però que eren 
unes propostes que consideraven un mínim per poder girar les 
polítiques que s’estaven fent en aquell moment i poder-hi 
donar un aire més social i més d’esquerres; que la 
contrapartida era clara, que es complissin aquests punts del 
programa, però ja ha dit que han anat perdent aquesta 
confiança, però que alhora han anat mantenint la seva 
lleialtat al pacte que van signar; que, de fet, el van signar 
el senyor Pere Casellas, l’alcaldessa i el senyor Xavier 
Monfort; que han perdut la confiança per les formes, potser 
per la poca voluntat de complir o per la poca capacitat de 
negociar i d’adaptar-se a les noves situacions; que creuen 
que aquest govern ha perdut gairebé tota la credibilitat, no 
només amb Compromís d’Esquerres per Figueres, sinó amb la 
majoria de grups d’aquest plenari, els de l’oposició i els 
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que fins ara han donat suport dintre el govern; que no només 
són les formes, sinó que també hi ha el control pressupostari 
com han indicat alguns dels socis del govern, i la falta de 
salut en el finançament i el que pot quedar de cara als 
propers anys; que l'alcaldessa ha dit que farà un anàlisi i 
que el farà arribar perquè puguin veure que tot està en ordre  
financerament; que ha dit que no només són les formes, sinó 
que també es tracta d'aquest control del finançament i que 
tot això ha anat erosionant aquesta confiança, no només la 
del plenari, sinó també la de la ciutadania; que el govern ha 
dit que vol governar en minoria; que pregunta que si 
l'alcaldessa els vol fer creure que serà capaç de tirar 
endavant els reptes de ciutat començant per la nova contracta 
del servei d'escombraries i neteja diària, seguint pel 
pressupost, tot en minoria, si no han estat capaços de teixir 
i mantenir aliances sòlides quan tenien un govern estable i 
el seu suport de forma externa per donar-li la majoria; que 
la proposta del senyor Toro diu que hi hagi reunions i 
trobades; que millor que hi hagi molta gent en aquestes 
trobades per veure quin ritme agafa la ciutat, però que creu 
que ja és tard; que l'alcaldessa hauria de donar el pas a 
algú altre amb més predisposició a acceptar la pluralitat 
d’aquest consistori; que no ho diu perquè no confiï que no 
sigui capaç de governar en minoria, sinó perquè Figueres 
necessita una bona sacsejada per agafar l’últim tren que pot 
passar; que una altra opció és que es pugui valorar fer un 
govern de concentració; que personalment preferiria que fos 
un govern d’esquerres, però que és evident que els número no 
surten; que vol manifestar una altra vegada tota la 
predisposició de Compromís d’Esquerres per tirar endavant 
propostes que vagin pel bé de tota la ciutadania i que no 
erosionin ni la capacitat financera ni hipotequin el futur de 
l’Ajuntament. 

 
----9. Serveis municipals: S'aprova el  document titulat 
“Plans de gestió 2017” de l’empresa Fisersa Ecoserveis, SA. 
El senyor Felip Gayolà procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

"La societat d’economia mixta Fisersa Ecoserveis, SA, 
amb CIF A-17573007, representada pel Sr. Manel Castro i 
Blanquer, va presentar el dia 8 de novembre d’enguany un 
escrit que ha estat registrat amb el número d’entrada 22589. 
A aquest escrit es comunica que en data 4 de novembre de 2016 
es varen aprovar pel Consell d’Administració de  Fisersa 
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Ecoserveis, SA els Plans de Gestió de 2017. A aquest escrit 
s’adjunten els Plans de Gestió de la societat d’economia 
mixta Fisersa Ecoserveis, SA i es sol�licita la pertinent 
tramitació i aprovació pel Ple municipal. Vist l’informe emès 
conjuntament pel Cap de servei d’Enginyeria i Medi Ambient i 
pel Cap de secció de Medi Ambient i Sostenibilitat, que diu 
el següent: <Informe tècnic relatiu a l’aprovació dels Plans 
de Gestió de l’any 2017 de l’empresa Fisersa Ecoserveis, SA. 
Antecedents. -En data 8 de novembre de 2002, el Ple de 
l’Ajuntament de Figueres va aprovar la concessió dels 
següents serveis municipals: servei d’enllumenat públic, 
servei de deixalleria, servei de jardineria, servei de neteja 
viària, servei de recollida de residus sòlids urbans a 
l’empresa FISERSA ECOSERVEIS SA., per tenir efectes a partir 
de l’1 de gener de 2003 i té una vigència fins l’1 d’octubre 
de 2016. -En data 4 d’agost de 2016, el Ple de l’Ajuntament 
va aprovar una pròrroga de la prestació de serveis de 
l’empresa FISERSA ECOSERVEIS SA.  -En data de 8 de novembre i 
RGE 22589, l’empresa FISERSA ECOSERVEIS presenta i sol�licita 
la tramitació i aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Figueres 
dels plans de gestió de l’any 2017. Fets.- Aquests plans de 
gestió per l’any 2017 corresponen al període de prorroga de 
la concessió aprovada pel ple del dia 4 d’agost de 2016. La 
previsió s’ha fet per tot l’any 2017 però és possible que no 
s’arribin a complir en la seva totalitat depenent de 
l’entrada en funcionament de la nova prestació de servei, i 
conseqüentment, de l’extinció i liquidació de la societat. 
L’import anual d’aquests plans de gestió ascendeix a 
7.074.111,27 € el que significa una disminució de 270.218,85 
€  en relació als plans de gestió del 2016. Observacions: -Es 
manté el mateix volum de serveis que el 2016. No s’incorpora 
cap nou servei. Per tant, el nivell de prestacions és el 
mateix que l’any anterior. -La reducció de costos de l’any 
2017 en relació al 2016, s’explica, d’una banda, perquè ja no 
s’apliquen costos d’amortització ni finançament ja que 
aquests es van calcular per a ser finalitzats en data 
02/10/2016, i de l’altra, perquè sobre la base d’explotació 
dels serveis s’ha aplicat un decrement del -0,5% corresponent 
a l’IPC interanual català del període juny 2015-juny 2016. -
De la mateixa manera que als Plans de Gestió de l’any 2016, 
s’ha aplicat un 8% en concepte de despeses generals destinat 
al soci públic i un 8,97% destinat al soci privat, en 
aplicació d’allò fixat en l’article 17 del Plec de Clàusules 
Tècniques. En aquest sentit però, el càlcul d’ambdós 
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percentatges s’ha aplicat únicament en els serveis ordinaris, 
sense aplicar-los a les ampliacions posteriors que hi ha 
hagut. -En relació als costos laborals, pel 2017 s’han 
mantingut els mateixos que per l’any 2016 ja que encara no 
s’ha signat el nou conveni laboral. No obstant, cal tenir en 
consideració que els costos laborals hauran de ser 
regularitzats per part de l’empresa de forma retroactiva des 
del 01/01/2016 un cop signat el nou conveni. -Pel que fa a 
les despeses derivades dels serveis especials de les Fires i 
Festes de Santa Creu que es facturen de forma prorratejada a 
12 mesos, en cas que es liquidés abans la societat, caldria 
preveure facturar la part proporcional restant. El resum dels 
costos pressupostats dels diferents serveis són els següents: 

SERVEI 2016 2017
DIFERÈNCIA 
2016-2017

Neteja viària 2.430.191,83 2.404.556,51 -25.635,32

Enllumenat públic 523.907,16 514.309,48 -9.597,68

Deixalleria 227.066,49 227.168,62 102,13

Parcs i Jardins 2.013.660,53 1.881.859,53 -131.801,00

Residus Sòlids Urbans 2.149.504,11 2.046.217,13 -103.286,98

TOTAL 7.344.330,12 7.074.111,27 -270.218,85  
Conclusions.- Informar favorablement de l’aprovació dels 
Plans de Gestió de Fisersa Ecoserveis SA pel 2017 de la 
prestació dels serveis de neteja i recollida de residus, 
explotació de la deixalleria i manteniment i conservació de 
l’enllumenat públic i del verd urbà. Això és tot el que els 
sotasignat poden informar segons el seu saber i ofici que 
sotmeten a raonament tècnicament més fonamentat i al criteri 
d’aquesta corporació. La qual cosa és comunica als efectes 
oportuns>. Vist el que disposa el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reglament general de 
la Llei de contractes de les Administracions públiques que va 
ser aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, el 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, i la resta de la normativa vigent. En base 
als antecedents exposats i normativa aplicable,  la Comissió 
informativa general proposa al Ple municipal l’adopció dels 
següents acords:  1er.- Aprovar el document titulat “Plans de 
gestió 2017” de l’empresa Fisersa Ecoserveis, SA, l’import 
anual dels quals és de 7.074.111,27 €.  2n.- Notificar el 
present acord als interessats en l’expedient. 3r.- Autoritzar 
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l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l’execució de l’acord anterior." 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que s’han 
explicat els plans de gestió que són els que regulen tot el 
funcionament de l’empresa Ecoserveis, el servei de recollida 
d’escombraries, parcs i jardins i enllumenat que estaran 
vigents fins a l’extinció de l’empresa que esperen que sigui 
al més aviat possible quan es pugui adjudicar un nou 
contracte de serveis. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Vergés 
Moreno que diu que com ja ha exposat abans en Junta de 
Portaveus voldria demanar que es deixés aquest tema damunt la 
taula; que li havia demanat a l’alcaldessa que aquest tema no 
passés avui pel Ple, però que, en tot cas, entén que és 
necessari aprovar-ho; que en algun moment s’hauria d’aprovar 
si no s’aprovés avui perquè ja s’està complint un servei que 
en algun moment s’haurà de satisfer, però que demana que es 
deixi sobre la taula com a acte de bona voluntat per part de 
l’alcaldessa, ja que sembla que hi ha ganes de negociar, 
tractar i consensuar els temes importants de ciutat; que 
aquests últims dies el govern s’ha quedat amb una minoria 
molt minoritària; que entén que amb la recerca d'aquests 
consensos s'han retirat els plecs per a la contractació del 
nou servei; que entén el govern es dona més temps per 
elaborar una nova proposta o portar-la com a mínim amb 
garanties al Ple per poder-la aprovar; que podrien passar més 
mesos dels que tenien previstos des del moment en què 
s'aprovi fins que s'acabi adjudicant el servei; que demana 
que es deixi sobre la taula i que s'estudiï amb urgència això 
que ha comentat en base als motius econòmics; que el govern 
diu que té un cost de set milions i escaig amb Impost sobre 
el valor afegit, però que li sembla que el cost del servei 
són 6,6 milions d'euros; que aquests costos se’ls podrien 
estalviar si el servei el fes Ecoserveis, com està fent 
actualment, fins que s'adjudiqués el nou contracte i de 
resultes d’aquest estudi que està demanant per municipalitzar 
temporalment el servei; que actualment està costant 6,6 
milions d'euros, set i escaig amb Impost sobre el valor 
afegit, del qual 1,2 milions d'euros són el benefici 
industrial i les despeses generals; que d’aquests 1,2 milions 
està convençut que se’n podrien estalviar bastant; que abans 
l'alcaldessa ha comentat que s’està comprometent 1,5 milions 
més i que haurien de veure d’on es podria rascar; que proposa 
que estudiïn això, que es valori bé si els tempos es 
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compleixen, les qüestions jurídiques, les qüestions de 
recursos humans i tot el que suposa l’execució d’aquest 
servei es pogués prestar internament i  que creu que aquí hi 
ha un punt que poden rascar i veure si prestant el servei 
internament podrien estalviar-se tots aquests diners. 
 Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
en aquest punt s’abstindran com han anat fent normalment; que 
tothom sap la seva opinió sobre l’empresa mixta Ecoserveis; 
que també es coneix la posició de la Candidatura d'Unitat 
Popular sobre el futur dels serveis urbans i la voluntat o el 
desig de municipalitzar; que entenen que aquest pla de gestió 
és el que hi ha; que és l’empresa que ja fa anys que gestiona 
aquestes qüestions; que, en tot cas, mai apostarien per una 
municipalització temporal, sinó per una municipalització 
definitiva i que en aquest punt s’hi abstindran. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus 
que diu que com han anat fent amb tots els plans de gestió 
d’Ecoserveis també faran una abstenció; que en aquest cas ho 
faran per responsabilitat; que els agradaria poder votar-hi 
en contra a la vista de tots els informes; que tots saben que 
és un mal negoci des del primer dia, però que coneixen la 
situació i que és per aquest motiu que faran una abstenció; 
que sí que és important que tirin endavant la nova contracta 
del servei de gestió d’escombraries; que ho han comentat ja 
en alguna ocasió i que el govern coneix les seves propostes 
i, com ha dit anteriorment, es posen a la seva disposició per 
poder trobar una solució consensuada que aconsegueixi els 
màxims suports possibles en aquest plenari. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que el que faran és no impedir que això es pugui aprovar i 
que, per tant, s’hi abstindran, però que si no ho ha entès 
malament hauran de votar el que ha demanat el senyor Vergés 
de deixar-ho o no sobre la taula, però que no fixaran la 
posició fins que no hagin escoltat l’opinió dels altres 
grups; que vol preguntar a la interventora o secretària fins 
a quin punt és imperatiu que això s’hagi d’aprovar avui; que, 
per poder emetre un vot que sigui coherent, pregunta que si 
és viable i quins prejudicis podria causar a la casa el fet 
que avui no s’aprovessin aquests plans de gestió perquè el 
company Vergés també acaba d’expressar la possibilitat d’un 
estalvi i que si estigués escrit en algun lloc en podrien 
parlar, però que els agradaria saber els riscos. 
 A continuació, fa ús de la paraula la interventora 
municipal que diu que aquest pla de gestió ve a conseqüència 
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de la pròrroga del contracte i de la pròrroga de l’empresa 
que va ser aprovada i inscrita en el registre mercantil; que, 
de fet, és una aprovació com de facto perquè l’empresa ha 
seguit fent el servei i ha adaptat el cost en el que deia el 
plec de clàusules del contracte i que com que és un contracte 
en vigor, econòmicament s’ha de pagar la factura del mes de 
gener i el mes de febrer mentre es vagi prestant el servei. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que el servei es ve prestant perquè el servei està prorrogat 
des d’octubre; que es prestarà fins que hi hagi el nou 
contracte; que els plans de gestió són els que donen 
cobertura quant a organització del servei i costos del 
mateix; que seria bo tenir uns plans de gestió aprovats 
perquè la factura que mensualment es merita coincideixi amb 
el pla de gestió; que si no s’aprovés  els plans de gestió la 
factura es pagarà igual perquè no pagar la factura d’un 
servei que s’ha fet és enriquiment injust i que, per tant, es 
pagarà igual; que el serveis es presten i s'han de pagar amb  
plans de gestió o sense i que, per tant, demanaria que ho 
reconsiderin perquè no té efectes econòmics no aprovar els 
plans de gestió. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Vergés Moreno que diu que li sembla lògic; que no té relació; 
que és el mateix tant si s’aprova ara com si s’aprova en un 
mes; que li demanava una bona voluntat i la cerca d'aquest 
consens en molts altres temes i que li agradaria que es 
pogués fer amb certa urgència aquesta valoració per saber si 
realment tenen la capacitat, a través d'un canvi jurídic o 
del canvi que comporti, de tenir un estalvi de fins a 1,2 
milions d'euros i si els inconvenient no van en detriment 
d'aquest estalvi. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que 
pregunta que si el senyor Vergés està demanant una 
municipalització pont entre l’empresa actual i la futura. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Vergés Moreno que diu que si és que s'acaba fent una futura 
contracta privada perquè tampoc saben què els depara el futur 
immediat, ja que hi poden haver moltes coses. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que hi ha aquest benefici industrial i el tant per cent de 
despesa general, però que creu que tota la tramitació que 
requereix una municipalització els portarà el mateix temps 
que una adjudicació de contracte i que a efectes laborals, 
aquesta subrogació de treballadors a l’empresa municipal per 
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subrogació de treballadors a la concessionària pot crear cert 
neguit, però que es pot mirar. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que faran una abstenció; que repetirà el 
mateix d’abans com és que han de mirar entre tots de tirar 
endavant aquests plecs per tenir la nova contracta; que no 
cal esperar un any; que si poden fer-ho amb menys temps 
millor perquè és de primera necessitat; que han d’intentar 
entre tots arribar al millor plec i la millor concessió per 
Figueres; que quant al que ha dit el senyor Vergés, però que 
creu que han de tenir una mica el cap ben moblat i que 
desconeix el que comportaria, però creu que seria tan 
complicat que no sap si val la pena embolicar-se amb una cosa 
tan complexa. 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
ellos hoy viendo como está el gobierno van a ejercer un voto 
de responsabilidad; que se abstendrán en este punto; que cree 
que los informes son sumamente críticos con esta contrata; 
que cree que a día de hoy ya deberían tener una contrata; que 
se debería de haber previsto mucho mejor y haberla tenido 
preparada para octubre; que esperan tenerla cuando antes; que 
están de acuerdo que se debería estudiar sobre el tema que 
expone el señor Vergés, pero que no les gusta la 
improvisación por correr e intentar municipalizar ahora 
rápidamente porque esto podría ser un tema mayor del que 
tienen actualmente y que ellos se abstendrán. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que moltes gràcies a tots; que s’hi 
comprometen; que va estar reunida divendres passat amb 
Compromís d’Esquerra i el Partit Socialista i dilluns passat 
amb Esquerra i Ciutadans; que la Candidatura d'Unitat Popular 
ja havia manifestat  el seu vot contrari per l’aposta sí o sí 
per la municipalització; que el compromís és asseure’s i 
mirar d’introduir totes aquelles modificacions en el servei 
que puguin portar a valorar i aprovar aquesta concessió que 
és interès de tots i que aquest mes de febrer convocaran 
reunions per parlar-ne. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que estiguin parlant de municipalització sí o sí no 
vol dir que no puguin asseure’s a parlar i estudiar totes les 
vies de la viabilitat de poder municipalitzar el servei i 
poder prestar un servei públic de qualitat i amb totes les 
garanties, al mateix nivell i a l’alçada del que ho pot fer 
qualsevol privat, i enriquir la ciutat tant en serveis 
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públics, com econòmicament, malgrat que és evident que sí que 
hi ha una inversió inicial, i que no ho estigui fent un 
privat enriquint-se a costa dels serveis de la ciutat; que 
oferiria també aquesta voluntat de parlar-ne encara que és 
evident que no és la seva opció i que des de la Candidatura 
d'Unitat Popular estan disposats a fer-ho. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que entén que s'ha de votar primer si es 
deixa aquest punt sobre la taula tal com ha dit el senyor 
Vergés. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Vergés Moreno 
que diu que desisteix del fet de deixar-ho sobre la taula. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els set 
membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres, Cruanyes 
Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà i 
Galimany Granés; i abstenir-se, els catorze membres de 
l’Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García Quesada, 
Casellas Borrell, Martínez Puig, Barrenechea Montero, Olmedo 
Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu, Pérez Márquez i 
Vergés Moreno. 
 
 ----10. Obres municipals: S'aprova inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat "Reurbanització del 
carrer Ample” que incorpora una “Addenda de drenatge i 
clavegueram” i una “Addenda de telecomunicacions”. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"L’Ajuntament de Figueres desenvolupa una àmplia 
reurbanització i millora de carrers en el marc del Pla 
d’Intervenció Integral del Centre Històric aprovat per acord 
del Ple de data 20 d’octubre de 2008 i acollit al programa de 
la Llei de Barris de la Generalitat. Els objectius 
explicitats del Pla i que el projecte ha de desenvolupar 
obligadament són: 
a) pacificar la mobilitat afavorint l’ús de l’espai públic 

per als vianants, 
b) renovar la pavimentació de carrers i places, ampliant 

voreres i creant carrers amb plataforma única, amb uns 
alts nivells de qualitat, 

c) col�locació d’arbrat per afavorir l’ombra, millorar les 
condicions climàtiques de l’espai públic, i fer més amable 
el paisatge urbà, 
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d) renovació de l’enllumenat, 
e) col�locació i renovació del mobiliari urbà, 
f) soterrament de contenidors de residus, 
g) substituir, renovar i reparar les xarxes de serveis 

urbans. 
En data 18 de juliol de 2011 la Junta de Govern Local va 
aprovar inicialment el projecte executiu Reurbanització del 
carrer Ample que va ser redactat per Bardagí i Teixidor 
arquitectes amb la col�laboració d’EMAB, SL.   
La tramitació de l’expedient va quedat interrompuda per la 
suspensió del programa del pla de barris per motius 
econòmics. 
Atès que es preveu que resultarà viable el finançament 
d’aquestes obres, atesa la previsió de reemprendre i 
completar les previsions del pla de barris, procedeix revisar 
aquest projecte i atès el temps transcorregut i haver caducat 
l’expedient d’aprovació del projecte, procedir novament  a la 
seva tramitació fins a completar-la, amb l’aprovació 
definitiva. 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’Ajuntament en 
data 19 de desembre de 2016 en el que s’hi fa constar que 
s’incorpora una “Addenda de drenatge i clavegueram” i una 
“Addenda de telecomunicacions”. 
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient i atès el que 
preveu l’article 37.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals i atès l’establert al Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; la llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, i atès el que disposa la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, la Comissió informativa general proposa 
que el Ple de l’Ajuntament adopti els acords següents: 
1r.- Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal 
ordinària denominat "Reurbanització del carrer Ample” que 
incorpora una “Addenda de drenatge i clavegueram” i una 
“Addenda de telecomunicacions” amb un import de 1.041.426,91 
€, que inclou l’IVA, 
2n.- Exposar al públic aquest projecte pel termini de 30 dies 
a comptar des de l’endemà de la publicació de l'anunci al 
Butlletí Oficial de la Província. L'anunci es publicarà també 
a la premsa local i es fixarà al tauler d'anuncis, així com a 
la pàgina web de l’Ajuntament. 
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3r.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els 
actes i gestions que calguin per a l’execució dels acords 
anteriors." 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
lo que va a decir va para los puntos 10, 11 y 12, ya que 
todos tratan sobre lo mismo; que ellos están comprometidos 
con el Pla de Barris; que hicieron unas transacciones en el 
momento que pasó por aquí y que gracias a esas transacciones 
se recuperó todo lo que era la inversión social en el barrio; 
que estos días que están hablando tanto sobre inversión 
social les congratula haberlo hecho porque fue una 
transacción que permitió que continuase la inversión social 
durante los próximos años; que van a dar apoyo a este punto 
porque consideran que esta es una parte más técnica, pero que 
les gustaría saber cómo se va a ver reflejado todo este gasto 
porque entre los tres puntos superan los 2,5 millones de 
euros; que no han visto ninguna línea del presupuesto; que 
les gustaría saber cómo se va a ver reflejado esto en el 
presupuesto y qué va a suponer; que les gustaría saberlo 
antes de que pase a licitación; que considera que esto es una 
parte más técnica; que le gustaría ver cómo se refleja en el 
presupuesto y que les preocupa esta situación porque no saben 
exactamente cómo se refleja en el presupuesto. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que els pot informar que es tracta del 
moment de l’aprovació inicial del projecte i que, per tant, 
requereix una informació pública i una aprovació definitiva; 
que l’aprovació d’un projecte no vincula econòmicament; que 
en el moment de la licitació de l’obra i de l’aprovació de 
contribucions especials sí que hi ha d’haver la partida 
pressupostària; que el 50% ve finançat per la Generalitat i 
del 50% restant, un 15% s'hi apliquen contribucions 
especials, i el 35% és el que paga l’Ajuntament, aquest 35% 
es preveurà pels tres projectes amb caràcter plurianual, és a 
dir, en el pressupost de 2017 i 2018 perquè és una obra que 
haurà d’estar finalitzada el 31 de desembre de 2018 i que ho 
preveuran amb caràcter plurianual, una part en el pressupost 
de 2017 a Inversions, i l’altra al 2018. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que lo que también le gustaría saber, como que están 
hablando de un Pla de Barris, si aún viene reflejado en el 
presupuesto parte de la parte social que ellos propusieron. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que sí; que hi ha dos-cents i escaig mil 
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euros al capítol 2 per tota la part social; que també s’ha 
fet un projecte educatiu i que la regidora Galimany ho pot 
explicar. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Galimany 
Granés que diu que aprofitant una partida del Pla de Barris 
titulada Joves en risc d’exclusió social, s’ha endegat un 
programa socioeducatiu al Pla de Barris, que fa una setmana 
que està en marxa a l’edifici de Caputxins; que són vint 
joves de 1r i 2n d’ESO, que una franja d'edat que interessava 
molt poder-la abastar per recomanacions d’inspeccions 
d’Ensenyament; que se'ls fa un seguiment i tutories de 4 
hores, dilluns a divendres; que estan molt il�lusionats amb 
aquest nou projecte socioeducatiu i que serà un projecte 
pilot que els agradaria que pogués tenir continuïtat. 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que des del grup del Partit Popular faran una abstenció; que 
volen esperar  a veure com queda la votació per acabar de ser 
responsables i en tot cas farien el canvi de vot; que creuen 
que és bo que tant el carrer Ample, el Peralada i Jonquera; 
que és necessari; que això ve amb el Pla de Barris i que no 
es fa es perdria aquesta subvenció; que el que els preocupa 
són els aparcaments que es perdran; que sempre parlen de la 
manca d’aparcaments impressionant, que cada dia se'n perden i 
que no es supleixen; que fa poc s'han perdut les dues 
parcel�les del Parc de les Aigües i que a hores d'ara no en 
tenen o estan a l’espera, però de moment no hi són; que tenen 
també a la carretera de Llançà aquell pàrquing dissuasiu, que 
creu que van dir que en el pressupost hi era, però que de 
moment les places d’aparcament no hi són; que la seva 
preocupació és que tot està molt bé, però que cada vegada és 
més complicat l'accés a la ciutat i trobar aparcament; que la 
gent que ve de fora o els que viuen aquí també tenen un 
problema enorme; que hi ha molta gent que marxa fora de 
Figueres per no trobar-se aquest problema; que el mes de 
desembre van presentar una moció que va ser aprovada per tots 
els grups; que amb el senyor Francesc Cruanyes i Diego 
Borrego van estar fent una valoració i que en principi  
semblava que hi havia ganes de tirar-ho endavant; que havien 
demanat de fer una valoració que a partir de les sis de la 
tarda els pàrquings poguessin ser gratuïts; que entenen que 
això tampoc no és gaire cost, que es podria posar en marxa i 
es podrien recuperar molts aparcaments; que els fa por que 
això també s’allargui; que el senyor Cruanyes els ha atès, 
s’ha fet la feina i els informes, però que els fa por que 
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vagin passant els dies; que els sembla bé aquest Pla, però 
que els fa por aquesta manca d’aparcaments i que no els vegin 
per enlloc. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Armengol 
Subirós que diu que la resolució del seu grup en els tres 
punts serà positiva; que significarà una millora molt 
important per als tres carrers; que faran una abstenció al 
punt 10, que ara explicarà el perquè, i votaran positivament  
l’11 i el 12; que tal com va manifestar a la Comissió 
Informativa, probablement seria el moment ara que es fa la 
reorganització del carrer Ample, que a la cruïlla del carrer 
Monturiol amb el carrer Ample, hi ha una terrassa excessiva 
quant a la superfície que impedeix que els vehicles mitjans i 
grans puguin girar amb comoditat; que no sap fins a quin punt 
això pot significar algun risc per a les persones que estan 
assegudes a la terrassa i que, per tant, faran una abstenció 
en aquest punt amb la petició que es torni a mirar si és 
possible reconduir una mica l’extensió d’aquella terrassa. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que estudiaran si realment un cop estigui amb calçada única 
és possible reduir-la. 

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

----11. Obres municipals: S'aprova inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat "Reurbanització del 
carrer de la Jonquera” que incorpora una “Addenda de 
telecomunicacions”. La Presidència procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 

"L’Ajuntament de Figueres desenvolupa una àmplia 
reurbanització i millora de carrers en el marc del Pla 
d’Intervenció Integral del Centre Històric aprovat per acord 
del Ple de data 20 d’octubre de 2008 i acollit al programa de 
la Llei de Barris de la Generalitat. 



 

 35 

Els objectius explicitats del Pla i que el projecte ha de 
desenvolupar obligadament són: 
h) pacificar la mobilitat afavorint l’ús de l’espai públic 

per als vianants, 
i) renovar la pavimentació de carrers i places, ampliant 

voreres i creant carrers amb plataforma única, amb uns 
alts nivells de qualitat, 

j) col�locació d’arbrat per afavorir l’ombra, millorar les 
condicions climàtiques de l’espai públic, i fer més amable 
el paisatge urbà, 

k) renovació de l’enllumenat, 
l) col�locació i renovació del mobiliari urbà, 
m) soterrament de contenidors de residus, 
n) substituir, renovar i reparar les xarxes de serveis 

urbans. 
En data 18 de juliol de 2011 la Junta de Govern Local va 
aprovar inicialment el projecte executiu Reurbanització del 
carrer de la Jonquera que va ser redactat per Bardagí i 
Teixidor arquitectes amb la col�laboració d’EMAB, SL.  
La tramitació de l’expedient va quedat interrompuda per la 
suspensió del programa del pla de barris per motius 
econòmics. 
Atès que es preveu que resultarà viable el finançament 
d’aquestes obres, atesa la previsió de reemprendre i 
completar les previsions del pla de barris, procedeix revisar 
aquest projecte i atès el temps transcorregut i haver caducat 
l’expedient d’aprovació del projecte, procedir novament  a la 
seva tramitació fins a completar-la, amb l’aprovació 
definitiva. 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’Ajuntament en 
data 19 de desembre de 2016 en el que s’hi fa constar que 
s’incorpora una “Addenda de drenatge i clavegueram” i una 
“Addenda de telecomunicacions”. 
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient i atès el que 
preveu el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 
atès l’establert al Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril; la llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, i 
atès el que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la 
Comissió informativa general proposa que el Ple de 
l’Ajuntament adopti els acords següents: 
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1r.- Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal 
ordinària denominat "Reurbanització del carrer de la 
Jonquera” que incorpora una “Addenda de telecomunicacions” 
amb un import de 728.794,4 €, que inclou l’IVA. 
2n.- Exposar al públic aquest projecte pel termini de 30 dies 
a comptar des de l’endemà de la publicació de l'anunci al 
Butlletí Oficial de la Província. L'anunci es publicarà també 
a la premsa local i es fixarà al tauler d'anuncis i a la 
pàgina web de l'Ajuntament. 
3r.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els 
actes i gestions que calguin per a l’execució dels acords 
anteriors." 

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

----12. Obres municipals: S'aprova inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat "Reurbanització del 
carrer Peralada (entre Ample i Rec Arnau)” que incorpora una 
“Addenda de telecomunicacions”. La Presidència procedeix a la 
lectura del dictamen següent: 

"L’Ajuntament de Figueres desenvolupa una àmplia 
reurbanització i millora de carrers en el marc del Pla 
d’Intervenció Integral del Centre Històric aprovat per acord 
del Ple de data 20 d’octubre de 2008 i acollit al programa de 
la Llei de Barris de la Generalitat. 
Els objectius explicitats del Pla i que el projecte ha de 
desenvolupar obligadament són: 
o) pacificar la mobilitat afavorint l’ús de l’espai públic 

per als vianants, 
p) renovar la pavimentació de carrers i places, ampliant 

voreres i creant carrers amb plataforma única, amb uns 
alts nivells de qualitat, 

q) col�locació d’arbrat per afavorir l’ombra, millorar les 
condicions climàtiques de l’espai públic, i fer més amable 
el paisatge urbà, 

r) renovació de l’enllumenat, 
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s) col�locació i renovació del mobiliari urbà, 
t) soterrament de contenidors de residus, 
u) substituir, renovar i reparar les xarxes de serveis 

urbans. 
En data 18 de juliol de 2011 la Junta de Govern Local va 
aprovar inicialment el projecte executiu Reurbanització del 
carrer Peralada (entre Ample i Rec Arnau) que va ser redactat 
per Bardagí i Teixidor arquitectes amb la col�laboració 
d’EMAB, SL.  
La tramitació de l’expedient va quedat interrompuda per la 
suspensió del programa del pla de barris per motius 
econòmics. 
Atès que es preveu que resultarà viable el finançament 
d’aquestes obres, atesa la previsió de reemprendre i 
completar les previsions del pla de barris, procedeix revisar 
aquest projecte i atès el temps transcorregut i haver caducat 
l’expedient d’aprovació del projecte, procedir novament  a la 
seva tramitació fins a completar-la, amb l’aprovació 
definitiva. 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’Ajuntament en 
data 19 de desembre de 2016 en el que s’hi fa constar que 
s’incorpora una “Addenda de drenatge i clavegueram” i una 
“Addenda de telecomunicacions”. 
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient i atès el que 
preveu el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 
atès l’establert al Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril; la llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, i 
atès el que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la 
Comissió informativa general proposa que el Ple de 
l’Ajuntament adopti els acords següents: 
1r.- Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal 
ordinària denominat "Reurbanització del carrer Peralada 
(entre Ample i Rec Arnau)” que incorpora una “Addenda de 
telecomunicacions” amb un import de 990.982,36 € que inclou 
l’IVA. 
2n.- Exposar al públic aquest projecte pel termini de 30 dies 
a comptar des de l’endemà de la publicació de l'anunci al 
Butlletí Oficial de la Província. L'anunci es publicarà també 
a la premsa local i es fixarà al tauler d'anuncis i a la 
pàgina web de l'Ajuntament. 
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3r.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els 
actes i gestions que calguin per a l’execució dels acords 
anteriors." 

A continuació, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en 
votar-hi a favor els divuit membres de l’Ajuntament següents: 
Felip Torres, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol 
Matas, Felip Gayolà, Galimany Granés, Lladó Saus, Perpinyà 
Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García 
Quesada, Casellas Borrell, Martínez Puig, Barrenechea 
Montero, Amelló Montiu i Pérez Márquez; i abstenir-se, els 
tres membres de l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, 
Borrego Torres i Vergés Moreno. 
 
----13. Urbanisme: S'aprova inicialment la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació urbana de Figueres, en 
l’àmbit de la unitat d’actuació Interdiesel per a la nova 
delimitació de la línia d’edificació respecte de la carretera 
C-260. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"El Sr. Joan Espígol Bussalleu, en representació de 
l’entitat Interdiesel, SA aporta, amb escrit registrat 
d’entrada del dia 2 de desembre de 2016 el document de 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Figueres, en l’àmbit de la unitat d’actuació Interdiesel, per 
a la nova delimitació de la línia d’edificació respecte de la 
carretera C-260 i demana que l’Ajuntament consideri la 
oportunitat i conveniència de procedir a tramitar dita 
modificació, tot assumint com a pròpia la modificació 
elaborada i que s’acompanya, redactada per l’arquitecte Sr. 
Lluís Rodeja Roca. 
Examinat l’anterior, l’informe de l’arquitecta municipal de 3 
de gener d’enguany, conclou i proposa l’aprovació inicial 
d’aquesta modificació puntual, d’acord amb el document 
aportat.  
Vist l’informe 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 de manera especial, el que disposa el 
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Decret Legislatiu 2/2009, del 25 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de carreteres, i la modificació del 
seu article 40, a través de la Llei 3/2015, de l’11 de març, 
i de conformitat amb la legislació bàsica estatal aplicable, 
la Comissió informativa general proposa a l’Ajuntament Ple, 
l’adopció dels acords següents: 
1r.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana de Figueres, en l’àmbit de la 
unitat d’actuació Interdiesel, per a la nova delimitació de 
la línia d’edificació respecte de la carretera C-260. 
(Modificació puntual núm. 48). 
2n.- Exposar al públic l’anterior, per termini d’un mes, als 
efectes de la presentació d’al�legacions. 
3r.- Sol�licitar l’informe corresponent a la Direcció General 
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i la Direcció 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 4rt- Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de 
tants actes i gestions com siguin necessaris per a l’execució 
dels acords anteriors." 
 
----14. Exaccions municipals: Es concedeix a la Comunitat de 
Veïns de l'edifici situat al carrer Cresques Elies número 10 
una bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres. El senyor Masquef 
Creus procedeix a la lectura de la proposta següent el qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Vista la instància  formulada  en data 7 de desembre de 
2016 i registre d'entrada número E2016024947, presentada pel 
senyor Josep Maria Burbail Colomer, en representació de la 
Comunitat de Veïns de l’Edifici situat al carrer Cresques 
Elies número 10 de Figueres , mitjançant la qual sol�licita 
l’aplicació de la bonificació del 95% de l’impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres, per considerar que les 
obres consistents en rehabilitació de façana a l’immoble 
situat al carrer Cresques Elies, número 10 Bloc H de Figueres 
compleixen els requisits establerts a l’article 16 de 
l’Ordenança fiscal 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres .  
Atès que l’article 16 de l’Ordenança fiscal número 6, vigent 
el 2016 reguladora de l’impost sobre construccions 
instal�lacions i obres,  disposa el següent: “ La quota de 
l’impost sobre construccions, instal�lacions i obres gaudirà 
d’una bonificació de fins el 95%, quan gravi aquelles 
construccions, instal�lacions i obres que siguin declarades 
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d’especial interès o utilitat municipal, per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques, o 
de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració . 
També es consideraran d’especial interès i utilitat 
municipal, prèvia declaració, les actuacions de restauració 
de façanes en immobles protegits pels Plans Especials de 
Protecció del Centre Històric i del Catàleg d’Edificis amb 
categoria d’intervenció edificatòria de Restauració ( R) o 
Rehabilitació ( RH ), així com les actuacions de 
rehabilitació de façanes d’edificis de més de 35 anys en 
qualsevol punt de la ciutat . Aquesta declaració correspon 
prendre-la al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia 
sol�licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres i la proposta de bonificació 
inclourà sempre un informe detallat dels motius pels quals es 
considera que les obres realitzades són d’especial interès o 
utilitat municipal “ 
Vist l'informe del tècnic de l’Àrea d’Urbanisme emès en data 
10 de gener de 2017 que , pel que fa a la circumstància 
referent a actuacions de rehabilitació de façanes d’edificis 
de més de 35 anys, disposa el següent : “ L’immoble del 
carrer Cresques Elies, 10 està constituït, segons consta a la 
Sede Electrónica del Catastro, l’any 1972, el que vol dir que 
la seva antiguitat és superior als 35 anys ( uns 43 anys 
d’antiguitat ) “ .Vist que es considera que en aquestes obres 
hi concorre la circumstància que consisteix en l’actuació de 
rehabilitació de façanes d’edificis de més de 35 anys que 
justifiquen la concessió d’una bonificació en l’impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres, prèvia declaració de 
les mateixes com a obres d’especial interès i utilitat 
municipal.  
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa General proposa al 
Ple de l’Ajuntament que s’adoptin els acords següents : 
Primer.- Concedir una bonificació del 95% en la quota de 
l’impost sobre construccions, instal�lacions i obres, per 
considerar que les obres realitzades  per la Comunitat de 
Veïns de l’Edifici situat al carrer Cresques Elies número 10 
de Figueres,  per concorre-hi la circumstància que consisteix 
en l’actuació de rehabilitació de façanes d’edificis de més 
de 35 anys  .  
Segon.- Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè faci tants 
actes i gestions com calguin per a l'execució de l' acord 
anterior ." 
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----15. Serveis municipals: S'encarrega a la Diputació de 
Girona la gestió de la licitació del subministrament de 
lluminàries per a la millora de l'eficiència energètica a 
l'escola Anicet de Pagès. El senyor Cruanyes Zafra procedeix 
a la lectura del dictamen següent: 

"Relació de fets. D’acord amb el que estableixen les 
bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments 
en el marc del programa <Del pla a l’acció> publicades al BOP 
número 243 de data 18 de desembre de 2015 respecte les 
activitats objecte de les línies 3 (execució d’accions per la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions 
de gasos d’efecte hivernacle) i 4 (execució d’accions de 
millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvi) de la 
campanya, el punt 5 de les bases relatiu a les “condicions 
d’execució” estableix que “els ajuntaments poden optar per la 
contractació agregada encarregant a la Diputació de Girona 
que liciti la compra i instal�lació dels equipaments objecte 
d’aquestes bases reguladores. Els ajuntaments delegaran 
aquesta competència a través de la formalització d’un conveni 
d’encàrrec de gestió”. 
La Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en sessió 
de data 2 de febrer de 2016 va aprovar la convocatòria de les 
subvencions de la campanya <Del Pla a l’Acció>.  
L’Ajuntament de Figueres va sol�licitar subvenció per la 
millora de l’eficiència de l’enllumenat interior de l’escola 
Anicet de Pagès. La Junta de Govern Local de la Diputació de 
Girona en la sessió de data 20 de setembre de 2016 va 
acordar, entre d’altres coses, concedir a l’Ajuntament de 
Figueres una subvenció per la millora de l’eficiència de 
l’enllumenat interior de l’escola Anicet de Pagès; l’import 
d’aquesta subvenció és de 5.591,60 €. 
Vist que l’Ajuntament de Figueres ha estat seleccionat en la 
convocatòria “Del Pla a l’Acció” d’ajuts de la Diputació de 
Girona als ajuntaments. Vist que, com a beneficiari de l’ajut 
de la campanya “Del Pla a l’Acció” de la Diputació de Girona, 
l’Ajuntament de Figueres té interès en contractar el 
subministrament de lluminàries per a la millora de 
l’eficiència energètica a l’escola Anicet de Pagès.  
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la 
Diputació de Girona, a través del Projecte BEenergi, té 
l’objectiu d’agrupament de les inversions en energia 
sostenible dels municipis gironins per tal d’aconseguir unes 
millors condicions en la contractació i donar suport tècnic i 
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jurídic als ajuntaments, en tant que es tracta d’una matèria 
innovadora. El projecte BEenergi ha rebut finançament del 
Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió 
Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. 
El Cap de secció de Medi Ambient i Sostenibilitat, en data 16 
de gener d’enguany ha emès informe favorable a l’encàrrec de 
gestió a la Diputació de Girona per a la licitació del 
subministrament de fluorescents leds a l’escola Anicet de 
Pagès segons document facilitat per la Diputació de Girona , 
així com el conveni associat. 
Per tal doncs, d’homogeneïtzar les característiques tècniques 
i optimitzar les condicions d’execució de les accions, en 
virtut de la clàusula cinquena de les bases reguladores de la 
campanya “Del Pla a l’Acció”, es procedeix a formular 
l’encàrrec de gestió a la Diputació de Girona i formalitzar 
el conveni de interadministratiu pertinent.  
Fonaments de dret 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és 
l’encàrrec de gestió, previst a l’article 11 de la Llei 
40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim 
jurídic i de procediment de les administracions publiques de 
Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per 
formalitzar l’encàrrec.  
L’article 123.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, estableix que l’òrgan competent 
per a la transferència de funcions o d’activitats a altres 
administracions públiques és el Ple. 
Proposta d’acord 
Per tot això, la Comissió informativa general proposa al Ple 
de l’Ajuntament de Figueres l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Encarregar a la Diputació de Girona, la gestió de la 
licitació del subministrament de lluminàries per a la millora 
de l’eficiència energètica a l’escola Anicet de Pagès. 
Segon.- Aprovar el conveni a subscriure amb la Diputació de 
Girona que literalment diu el següent: 

<CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I  L’AJUNTAMENT DE 
FIGUERES PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA 
CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ D’ACCIONS PER A LA MILLORA 
DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE GASOS 
D’EFECTE HIVERNACLE QUE HAN ESTAT PRÈVIAMENT PLANIFICADES 
EN PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES), APROVATS PEL 
PLE 

I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
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DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A i domicili social a 
la Pujada de Sant Martí, 5 de Girona, representat pel seu 
president l’Il�lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, en virtut de 
les facultats conferides per acord de ______, assistit pel 
secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
AJUNTAMENT DE FIGUERES, amb NIF P1707200J representat per 
la seva Alcaldessa l’Il�lm. Sra. Marta Felip Torres, 
assistida per la Sra. Cristina Pou Molinet, secretària de 
la Corporació. 

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea 
en què participen les autoritats locals i regionals que 
han assumit el compromís voluntari de millorar 
l'eficiència energètica i utilitzar fonts d'energia 
renovable en els seus territoris. Amb el seu compromís, 
els municipis signants de Pacte s'han proposat superar 
l'objectiu de la Unió Europea de reduir un 20% les 
emissions de CO2 abans del 2020, com a contribució a la 
lluita contra el canvi climàtic.  
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i 
ha decidit promoure el Pacte d’Alcaldes a través del 
Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les comarques 
gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va 
formalitzar el seu compromís davant la DG Energia de la 
Comunitat Europea i esdevingué Coordinador Territorial del 
Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell 
tècnic com econòmic als signataris del Pacte. 
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador 
territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha promogut l'adhesió 
dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a 
la lluita contra el canvi climàtic i ha coordinat la 
redacció dels Plans d'acció d'energia sostenible (PAES). 
Actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al 
Pacte d'Alcaldes i 187 PAES han estat aprovats i poden 
optar a les ajudes que ofereix la Diputació de Girona en 
les campanyes de millora de l’eficiència energètica, com 
és el cas de “Del Pla a l’Acció”. 
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte 
Beenergi,  té l’objectiu de mobilitzar com a mínim 15 
milions d’inversió en eficiència energètica i energies 
renovables als municipis gironins. El projecte Beenergi ha 
rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació 
Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de 
subvenció núm. 649789. 
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Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques 
tècniques i optimitzar les condicions de l’execució de les 
accions, es permet de forma expressa que els ajuntaments 
encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació 
agregada de la contractació de l’execució d’accions per a 
la millora de l’eficiència energètica i reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que han estat 
prèviament planificades en PAES a la Diputació de Girona, 
la qual cosa es formalitza a través del present conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a 
proposta de la mesa de contractació de la Diputació de 
Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, 
prèvia factura detallada d’acord amb allò establert amb en 
el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases 
reguladores.  

III. NORMATIVA APLICABLE 
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència 
i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat 
d’assegurar la prestació integral adequada pels municipis 
de la província, tant des del punt de vista de 
l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de 
competència municipal.  
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic i l’article 10 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, preveu que 
la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o 
de serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot esser 
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats 
públiques de la mateixa administració o d’una altra de 
diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els 
mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. 
Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa 
preveu la formalització d’un conveni entre les 
administracions implicades.  
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Figueres va 
aprovar en data ________ l’encàrrec de la gestió a la 
Diputació de Girona per portar a terme la licitació 
agregada del subministrament de lluminàries per a la 
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millora de l’eficiència energètica a l’escola Anicet de 
Pagès per la qual cosa es subscriu aquest conveni amb 
subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER.- Actuacions objecte del conveni  
L'Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada 
del subministrament de lluminàries per a la millora de 
l’eficiència energètica a l’escola Anicet de Pagès a la 
Diputació de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el contracte 
i farà els pagaments que d’aquest se’n derivin. 
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU 
El present Conveni entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament es farà extensible als organismes autònoms i 
entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de 
titularitat municipal que puguin ser objecte de la 
subvenció per a inversions sostenibles per a millora de 
l’eficiència energètica, entenent-se que qualsevol menció 
que es faci en el present Conveni de l’ajuntament, es farà 
extensible als anteriors, sens perjudici d’allò disposat 
en l’article 4.1.g del TRLCSP. 
TERCER.- PROCEDIMENT 
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la 

licitació d’acord amb les indicacions de l’ajuntament i, 
de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el 
remetrà a l’Ajuntament per al seu vistiplau.  

b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la 
despesa necessària, a través de l’òrgan competent que 
s’escaigui; aquesta autorització serà certificada pel 
Secretari/Interventor de l’ajuntament, i serà un 
requisit previ essencial per iniciar el procediment de 
licitació. 

c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de 
contractació, remetent el resultat de l’obertura de 
sobres a l’ajuntament a través de la proposta 
d’adjudicació de les empreses per ordre decreixent, tal 
com estableix el TRLCSP. 

d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per 
tant li correspon l’adjudicació i la formalització del 
contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més 
favorable d’acord amb els criteris previstos en els 
plecs de clàusules. 

e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada 
ajuntament la garantia definitiva, si s’escau. 
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f) L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta 
contractació a l’Ajuntament de Figueres. 

g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que 
actuarà com interlocutor amb la Diputació, la qual 
habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la 
participació d’aquest en el procés de licitació.  

QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 
En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la 
despesa correspon a l’Ajuntament. 
L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de 
l’òrgan competent certificat pel Secretari de la 
Corporació, de compromís de despesa per fer front a la 
contractació. 
Per aquest contracte es preveu un import de 10.862,53 
euros (IVA inclòs)*, el qual correspon a la inversió a fer 
i és orientatiu, ja que, quan sigui el cas, caldrà 
determinar el cost total del projecte incloent el 
manteniment i el subministrament d’energia en la fase 
d’estudi de viabilitat i alternatives, durant l’elaboració 
del Plec de prescripcions tècniques.  
*En el cas de l’execució d’accions de millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior a 
través de contractes amb garantia d’estalvis, pel que fa a 
les prestacions de gestió energètica, manteniment 
preventiu i garantia total es tindrà en compte l’import 
promig dels últims tres anys conclosos de les partides 
ordinàries de subministrament i manteniment de les 
instal�lacions objecte de la contractació, que en 
qualsevol cas és un preu determinable d’acord amb el que 
preveu l’article 26.1f) del TRLCSP i que es reservarà pels 
anys de durada del contracte. 
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es 
compromet a: 
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i 
com està definit en aquest conveni.  
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, 
especialment, del plec de  clàusules administratives 
particulars i del plec de prescripcions tècniques, així 
com les valoracions efectuades, les propostes 
d’adjudicació i la resta de decisions preses per la 
Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec 
de gestió.  



 

 47 

- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots 
els seus termes i condicions, i perfecció del contracte en 
aquests mateixos termes i condicions. 
- Traslladar a la diputació de Girona l’acord 
d’adjudicació del contracte. 
CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els 
serveis a l’Ajuntament d’acord amb el preu i condicions 
fixades en el contracte. 
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de 
trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials i d’acord 
amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica.  
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les 
fases de la licitació fins a la proposta d’adjudicació, 
mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de 
contractació. 
SETÈ.- VIGÈNCIA 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi 
estat signat per l’ajuntament i la Diputació de Girona, un 
cop aprovat pels Plens de l’ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en tant que òrgans competents per a 
encarregar i acceptar l’encàrrec de gestió de forma 
expressa. 
La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del 
contracte per part de l’ajuntament. 
VUITÈ.- COMPETÈNCIES 
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de 
les administracions que intervenen, d’acord amb l’article 
22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta a 
l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la Diputació 
per la firma i presa de decisió dels documents necessaris 
per a la culminació efectiva del present acord, en els 
límits que la normativa determini. 
NOVÈ.- MODIFICACIÓ 
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat 
sempre que tingui l’aprovació tant de la Diputació de 
Girona com de l’Ajuntament. 
DESÈ.- INCOMPLIMENT 
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L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts 
signatàries pot donar lloc a la seva resolució. 
ONZÈ.- NATURALESA 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual 
cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa el coneixement de les qüestions litigioses 
que puguin sorgir en la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d'aquest conveni. 
DOTZÈ. EXTINCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el 
termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord. 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
TRETZÈ. PUBLICACIÓ 
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la 
publicació al BOP de la formalització del conveni per a 
l’encàrrec de gestió. 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de 
conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per 
duplicat en els llocs i dates següents>. 

Tercer.- Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de 
tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels 
acords anteriors." 
 Seguidament, intervé el senyor Garcia Quesada que diu 
que el seu grup, com ja va dir a Comissió Informativa, donarà 
suport a aquest dictamen i a totes aquelles actuacions que 
des de l’Ajuntament es facin per millorar l’eficiència 
energètica de totes les escoles de la ciutat, però que 
entenen que totes aquestes mesures queden en no res, o el seu 
efecte queda molt reduït quan totes les reparacions de les 
deficiències estructurals que hi ha a les diferents escoles 
de la ciutat no s’atenen; que aquest és un prec que ha fet 
des del primer dia que va entrar com a regidor en aquesta 
casa; que ha estat insistint en aquest tema; que torna a 
demanar una vegada més que es tinguin en compte el que 
semblen petites necessitats de les escoles de Figueres, ara 
que sembla ser que hi haurà romanent en els pressupostos i 
que sembla ser que aquestes coses podran anar molt millor 
perquè totes aquestes mesures d’estalvi energètic que es 
posen en marxa per part de l’Ajuntament tinguin el resultat 
que tots estan esperant; que les diferents vegades les 
escoles li han fet saber moltes vegades a la senyora Galimany 
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que moltes vegades és dels recursos de la mateixa escola amb 
els quals es fan aquestes reparacions que, per diferents 
motius, des de l’Ajuntament no acaben de solucionar-se; que 
aquests recursos que destinen les escoles per cobrir aquestes 
deficiències són recursos que no es poden dedicar als alumnes 
de les escoles i que Figueres necessita un impuls encara més 
decisiu en tots els aspectes que tinguin relació amb 
l’educació. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Cruanyes Zafra que diu que tal com va tenir l’ocasió 
d’informar-lo o comentar-li a Comissió Informativa, estan 
parlant en aquest cas d’unes lluminàries que tenen un import 
que és relativament baix al costat d’altres qüestions com per 
exemple la caldera de biomassa; que vol recordar-li que en el 
plec de clàusules per la licitació de la instal�lació de la 
caldera i els subministraments de pallets que la fa anar, 
l’Ajuntament ja hi va fer figurar que l’empresa que se 
n’encarregués havia d’assumir un seguit d’intervencions; que 
en aquest cas pensa en la caldera de biomassa de l’escola 
Joaquim Cusí, però que en altres actuacions tindran també en 
compte els suggeriments del senyor García; que des de Medi 
Ambient s’intenta ajudar a tot allò que atenyi com més i 
millor a les escoles i que  no dubta també que és el cas 
d’Ensenyament amb la senyora Galimany al cap de la regidoria.  

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
 
----16. Assistència social: S'aprova l'addenda al Contracte 
Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col�laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"El Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres varen 
signar, en data 8 de juny de 2012 el “Contracte Programa 
2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la 
col�laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.  
En data 20 de juliol de 2016 el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Figueres varen signar el Contracte Programa 
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2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col�laboració entre el Departament de Treball, Afers socials 
i Famílies i l’Ajuntament de Figueres, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat. 
En el marc del desenvolupament de la Llei 24/2015, de 29 de 
juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica l’Agència 
Catalana de Consum, el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
la Federació de Municipis de Catalunya, el 18 de juliol de 
2016 van signar un Conveni marc d’adhesió en relació a 
actuacions dels serveis bàsics d’atenció social dels ens 
locals, destinades a la cancel�lació de deutes per 
subministraments bàsic,s d’aigua, llum i gas de  persones 
físiques i unitats familiars en situació de pobresa 
energètica per a l’exercici 2015.  
Mitjançant l’adhesió a aquest Conveni marc els ens locals han 
rebut una aportació de l’Agència Catalana de Consum destinada 
al reemborsament de la despesa efectuada durant l’any 2015 i 
al pagament del deute pendent del 2015 que ens ens locals 
hagin abonat abans del 10 d’octubre de 2016. 
És voluntat del Govern de la Generalitat abordar de manera 
integral les situacions de pobresa energètica de forma que 
s’està treballant en la implementació d’un pla integral de 
manera coordinada entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i l’Agència Catalana de Consum. Mentre es 
consensua i s’inicia la implementació d’aquest pla el Govern 
de la Generalitat ha aprovat destinar 5.188.893,85 euros per 
cobrir els deutes de 2016 i l’hivern de 2016-2017 mitjançant 
una addenda al contracte programa en matèria de serveis 
socials, altres programes de benestar social i polítiques de 
benestar que la Generalitat subscriu amb els ens locals 
titulars de les Àrees bàsiques de serveis socials de tot 
Catalunya.  
Així doncs es proposa l’aprovació d’una addenda al Contracte 
Programa 2016-2019 relativa a la fitxa 1 Serveis socials 
bàsics en matèria d’Ajut d’urgència social sobre pobresa 
energètica. Així pel que fa a l’aportació de la Generalitat 
relativa aquesta fitxa s’incrementa en 39.593 euros pels 
exercicis 2016 i 2017 en concepte de les ajudes d’urgència 
social per atendre les despeses derivades dels 
subministraments bàsics de la llar: llum, aigua i gas 
d’aquelles persones i famílies que segons la valoració de 
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l’equip bàsic de serveis socials necessiten aquesta prestació 
per mantenir un mínim confort en el seu habitatge habitual, 
d’acord amb els criteris de la Llei 24/2015. Els 
subministraments estaran compresos dins el període de gener 
de 2016 a juny de 2017 (ambdós mesos inclosos). 
L’ens local ha de justificar la despesa de l’import atorgat 
mitjançant un document de justificació econòmica signat pel 
responsable del servei d’intervenció, que s’haurà de 
presentar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
entre els mesos de juliol i setembre de 2017. D’acord amb la 
clàusula sisena de l’addenda el Departament de Treball, Afers 
Socials i Família gestionarà una bestreta de com a màxim el 
95% de l’import una vegada s’hagi signat l’addenda per 
ambdues parts.  
D’acord amb l’article 41.5 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de Serveis Socials, la Generalitat ha d’establir 
convenis quadriennals de coordinació i cooperació 
interadministrativa amb els ens locals supramunicipals, les 
comarques i els municipis de més de vint mil habitants, a fi 
de garantir, en l’àmbit territorial corresponent, la 
coresponsabilitat en la prestació de serveis socials i 
l’estabilitat dels serveis i de llurs professionals. Per 
regular aquest marc relacional es va escollir el contracte 
programa com a instrument jurídic per definir conjuntament 
els objectius, les accions i els recursos que cadascuna de 
les parts han d’aportar per aconseguir-los i els criteris 
d’avaluació que han de garantir una millora contínua en la 
prestació dels serveis i el seu finançament.  
El Contracte programa entre el Departament de Benestar Social 
i Família i l’Ajuntament de Figueres té naturalesa de 
contracte interadministratiu de caràcter plurianual, tal com 
els descriu l’article 312 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny (ROAS). D’acord amb l’article 303 del ROAS, per 
conveni pot establir-se una relació de cooperació consensuada 
entre els ens locals i altres administracions públiques per 
al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, 
en la satisfacció dels quals quals tinguin un interès comú. 
El Contracte programa i el protocol addicional per a aquest 
2015 així com l’addenda que es proposa s’ajusten, pel que fa 
a objecte, contingut i elements al que disposen els articles 
307 i 308 del ROAS. 
Els articles 55 i 56 del Reial decret llei número 17/2014, de 
26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 
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comunitats autònomes i entitats locals i d'altres de caràcter 
econòmic creen i regulen el registre electrònic de convenis 
subscrits entre comunitats autònomes i entitats locals que 
impliquin obligacions financeres o compromisos de pagament a 
càrrec de les comunitats autònomes d'acord amb l'article 57 
bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, essent preceptiva la inscripció de l’addenda 
en el referit registre electrònic. No obstant l’article 57 
bis de la Llei 7/1985 va ser declarat inconstitucional i nul 
per la sentència del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de 
març (BOE, 8 d’abril de 2016). Així mateix d’acord amb el 
manual d’ús del Registre electrònic de convenis subscrits 
entre comunitats autònomes i entitats locals, per aquells 
convenis que subscrits entre Comunitats Autònomes i que no 
incloguin la clàusula de garantia de l’article 57 bis de la 
Llei 7/1985 i la resta de figures jurídiques diferents dels 
convenis que impliquin obligacions financeres o compromisos 
de pagament a  càrrec de les Comunitats autònomes, tinguin o 
no la clàusula de garantia de l’article 57 bis, com és el cas 
del contracte programa, s’utilitzarà la Base de Dades de 
convenies subscrits entre comunitats autònomes i entitats 
locals, que tindrà efectes únicament informatius. 
L’òrgan competent per a l’aprovació del Contracte programa 
2016-2019 va ser el ple, i l’addenda ha de seguir la mateixa 
tramitació 
En base als antecedents exposats; la Comissió Informativa 
General proposa  al Ple de l'Ajuntament  l'adopció dels 
acords següents: 
1r.- Aprovar l’addenda al Contracte Programa 2016-2019 per a 
la coordinació, la cooperació i la col�laboració entre el 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies i 
l’Ajuntament de Figueres, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, i que es transcriu literalment com l’annex dels 
presents acords. 
2n. Notificar la present resolució a l’interessat. 
3r.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi 
tants actes i gestions com calguin per a l’execució de 
l'acord anterior. 
Annex: 
“Addenda a la Fitxa 1 del contracte programa 2016-2019 per a 
la coordinació, la cooperació i la col�laboració entre el 
Departament de Treball, Afers socials i 
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Famílies i l'Ajuntament de Figueres, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat. 
REUNITS 
D'una banda, l’Honorable senyora Maria Dolors Bassa i Coll, 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, en ús de les competències que li 
corresponen d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat, el Decret 2/2016, de 13 de 
gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de 
competència dels departaments de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el Decret 86/2016, de 19 de gener, 
de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
I de l’altra, la Il�lustríssima senyora Marta Felip Torres, 
Alcaldessa de l'Ajuntament de Figueres, en ús de les 
competències que li atribueix l’article 53 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
MANIFESTEN 
1. Que el passat 20 de juliol de 2016 es va signar el 
Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la 
col�laboració entre el Departament de Treball, Afers socials 
i Famílies i l'Ajuntament de Figueres, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat. 
2. Que el Govern de la Generalitat mitjançant el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament 
d’Empresa i Coneixement estan treballant en el 
desenvolupament de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica. 
3. Que el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar 
posar en marxa un seguit de mesures de suport a les famílies 
en situació de pobresa i emergència social que no poden 
assumir les despeses que comporten els subministraments 
bàsics d’aigua, electricitat i gas. 
4. Que l’Agència Catalana de Consum, el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de 
Catalunya, el 18 de juliol de 2016 van signar un Conveni marc 
d’adhesió en relació a actuacions dels serveis bàsics 
d’atenció social dels ens locals, destinades a la 
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cancel�lació de deutes per subministraments bàsics, d’aigua, 
llum i gas de persones físiques i unitats familiars en 
situació de pobresa energètica per a l’exercici 2015. 
5. Que els ens locals que així ho han volgut s’han adherit a 
aquest conveni marc i han rebut una aportació de l’Agència 
Catalana de Consum destinada al reemborsament de la despesa 
efectuada durant l’any 2015 i al pagament del deute pendent 
del 2015 que els ens locals hagin abonat abans del 10 
d’octubre de 2016. En qualsevol cas el deute ha de ser 
anterior al 2016. 
6. Que el Govern de la Generalitat vol abordar de manera 
integral les situacions de pobresa energètica i ha encarregat 
al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treballar 
en aquest pla integral, de manera coordinada amb l’Agència 
Catalana de Consum. Aquest pla contempla mesures immediates i 
accions que afavoreixin a mig i llarg termini l’eradicació 
d’aquest tipus de pobresa i es donarà a conèixer als ens 
locals i tots els agents implicats a principis del 2017. 
7. Que mentre es consensua i s’inicia la implantació del Pla 
esmentat, el Govern de la Generalitat, segons l’acord de 
govern de 18 d’octubre de 2016, ha aprovat destinar 
5.188.893,85 d’euros per cobrir els deutes del 2016 i 
l’hivern del 2016 - 2017, mitjançant una addenda al contracte 
programa en matèria de serveis socials, altres programes de 
benestar social i polítiques d’igualtat que el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies subscriu amb els ens locals 
titulars de les Àrees bàsiques de serveis socials de tot 
Catalunya. 
8. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació 
de Municipis de Catalunya han signat una Addenda a l’Acord 
Marc del contracte programa 2016 - 2019, amb la voluntat 
d’ampliar el marc de col�laboració ampliant la partida de les 
ajudes d’urgència social en 5.188.893,85 d’euros més per 
atendre les situacions de pobresa energètica. 
9. Que les part signatàries del present document manifesten 
la voluntat d’ampliar la seva col�laboració en els termes que 
recull la present Addenda. 
ACORDEN 
Primer. Ampliar els termes de la col�laboració del contracte 
programa 2016 - 2019, signat entre ambdues administracions 
per la col�laboració en matèria de pobresa energètica en el 
marc de la fitxa 1 - serveis socials bàsics del contracte 
programa, segons les condicions que es recullen en el present 
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document, i que amplien la col�laboració inicialment 
prevista. 
Fitxa 1 – Serveis socials bàsics (Ajudes d’urgència social) 
signades en el contracte programa 2016-2019: 
Ajut d’urgència social (AUS) 
 
Acció Responsable 2016 2017 2018 2019 
Prioritzar l’aportació del Departament per 
contribuir a les despeses de les AUS per 
atendre necessitats puntuals 
d’alimentació, higiene personal i altres 
necessitats bàsiques d’infants i 
adolescents en risc. 
 

Ens locals 

x x x x 

Mantenir el suport en les prestacions 
d’urgència social 

Departament x x x x 

Ampliació objecte de l’addenda Ajuts d’urgència social sobre pobresa energètica: 
Ajut d’urgència social (AUS) sobre pobresa energètica 
 
Acció Responsable 2016 2017 2018 2019 
Atendre les despeses derivades dels 
subministraments bàsics de la llar: llum, 
aigua i gas  

Ens locals 
x x - - 

Donar suport a les AUS relacionades amb la 
pobresa energètica 

Departament x x - - 

Segon. L’ens locals concedirà ajudes d’urgència social (AUS) per atendre les despeses 

derivades dels subministraments bàsics de la llar: llum, 
aigua i gas, d’aquelles persones i famílies que segons 
valoració de l’Equip Bàsic de Servis Socials, necessiten 
aquesta prestació per mantenir un mínim confort en el seu 
habitatge habitual, d’acord amb els criteris de la Llei 
24/2015. 
Els subministraments estaran compresos dins el període de 
gener de 2016 al juny del 2017 (ambdós mesos inclosos). 
Tercer. L’ens local justificarà la despesa de l’import 
atorgat mitjançant un document de justificació econòmica 
signat per l’interventor/a que haurà de presentar al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies segons el 
model habitual del contracte programa, entre els mesos de 
juliol i setembre (ambdós inclosos) del 2017. 
Quart. L’ens local haurà de presentar al Departament de 
Treball, Afers Social i Famílies mitjançant l’EACAT les 
següents dades en els següents terminis: 

- Gener 2017: dades referents a tot el 2016 
o Nombre d’expedients iniciats d’ajuts d’urgència social 
de subministrament, 
per tipus de subministrament (aigua, gas, llum, factura 
combinada de llum/gas). 
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o Nombre total de persones incloses als expedients, per 
tipus de subministrament (aigua, gas, llum, factura 
combinada de llum/gas) 
(desagregat per sexe). 
o Nombre de derivacions per tipus de subministrament 
(aigua, gas, llum, factura combinada de llum/gas) 
(desagregat per sexe). 
o Nombre de llars/famílies a les quals s’ha concedit 
l’ajut per cada tipus de subministrament (aigua, gas, 
llum, factura combinada de llum/gas). 
o Nombre de persones beneficiàries de l’ajut, per cada 
tipus de subministrament concedit (aigua, gas, llum, 
factura combinada de llum/gas) 
(desagregat per sexe i trams d’edat). 
o Tipus de llars a les quals s’ha concedit l’ajut, per 
cada tipus de subministrament (aigua, gas, llum, factura 
combinada de llum/gas). 
o Nombre de llars/famílies amb les quals no treballaven 
els SSB i que, a partir de la sol�licitud d’aquest ajut, 
s’hi ha començat a treballar (Pla d’Atenció), per cada 
tipus de subministrament concedit (aigua, gas, llum, 
factura combinada de llum/gas). 
o Nombre d’expedients no atesos segons el motiu, per 
tipus de subministrament (aigua, gas, llum, factura 
combinada de llum/gas). 
o Periodicitat dels ajuts per cada tipus de 
subministrament (aigua, gas, llum, 
factura combinada de llum/gas). 
o Nombre de llars que han rebut el mateix ajut l’any 
anterior, per tipus de subministrament (aigua, gas, 
llum, factura combinada de llum/gas). 
o Import dels ajuts concedits per tipus de 
subministrament (aigua, gas, llum, 
factura combinada de llum/gas). 
- Juliol a setembre 2017: dades de gener a juny del 
2017. Els mateixos indicadors. 

Cinquè. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
farà una aportació de 39.563,00 € a l'Ajuntament de Figueres 
en concepte d’ajudes d’urgència social per a despeses 
derivades de subministraments bàsics de llum, aigua i gas, 
amb càrrec a la partida BE1351 D/460000100/317B/0000, 
modificant l’annex econòmic del contracte programa, tal com 
s’indica a l’annex d’aquesta addenda. 
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Sisè. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
gestionarà una bestreta de com a màxim el 95% de l’import que 
consta en el punt anterior tan bon punt s’hagi signat la 
presenta Addenda per ambdues parts. 
Setè. D’acord amb la justificació presentada per l’ens 
locals, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
elaborarà un informe de valoració dels Ajuts d’urgència 
social (AUS) sobre pobresa energètica a partir del qual la 
Comissió de Seguiment i Avaluació acordarà el Dictamen 
d’avaluació, fent constar els imports que correspon abonar el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, fruit del 
compliment d’objectius i, en cas contrari, es procedirà a la 
deducció de l’import en el marc de la Fitxa 1 – Serveis 
socials bàsics Contracte Programa2016 – 2019. 
Vuitè. Mantenir la resta de condicions acordades en el 
Contracte programa signat. 
I, com a prova de conformitat, les parts signen la present 
addenda. 
Annex - Modificació de la fitxa econòmica del Contracte Programa 2016 
Ajuntament de Figueres 
Fitxa         Pressupostat  Atorgat 
Fitxa 01 - Ajuts d'urgències socials                750.000,00 €  39.563,00 € 
Fitxa 01 - Ajuts d'urgències socials - Pobresa energètica    9.563,00 €  39.563,00 € 
Fitxa 01 - Professionals equips bàsics (TS i ES)                 341.383,09 € 
Fitxa 01 - SAD dependència                   171.622,00 € 
Fitxa 01 - SAD Social          94.390,73 € 
Fitxa 02.2 - Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials  50.000,00 €  43.000,00 € 
per a infants i adolescents - Programes diürns preventius risc 
Fitxa 07 - Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i cohesió   69.549,09 €  32.630,00 € 
Fitxa 08 - Programa d'inclusió socials    59.000,00 €  42.450,75 € 
Fitxa 09 - Servei de transport adaptat     45.000,00 €  30.383,24 € 
Fitxa 29.1 - Acció comunitària - Programa de desenvolupament          125.000,00 € 37.607,80 € 
comunitari 
Fitxa 30.1 - Atenció al poble gitano - Programa de mediació   29.166,66 €  29.166,66 € 
sociocultural 
Fitxa 34 - Activitats o projectes adreçats a joves      6.000,00 €   4.350,00 € 

TOTAL           906.110,27 € ” 

 
----17. Ordenances municipals: S'aprova els preus públics de 
la programació del Teatre El Jardí, la Cate i Auditori 
Caputxins i de la programació dels centres cívics municipals 
de gener a juny de 2017. El senyor Masquef Creus procedeix a 
la lectura del dictamen següent: 
 "Durant els mesos de gener  a juliol de 2017 està 
prevista la realització d’una programació de música, teatre i 
espectacles infantils al Teatre Municipal El Jardí, a la Sala 
La Cate i a l’auditori Caputxins, essent necessària 
l’aprovació dels corresponents preus públics. 
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Així mateix des del servei d’Acció Cívica s’organitza de 
forma continuada una programació de cursos i activitats als 
Centres Cívics Municipals de Figueres, essent necessària 
l’aprovació dels preus públics corresponents a la programació 
prevista pels mesos de gener a juny de 2017.  
En l’expedient consten els informes del cap del servei de 
cultura i de la coordinadora del servei d’Acció Cívica en els 
quals es posa de manifest la relació d’activitats, la forma, 
lloc i termini de pagament de les diferents activitats i en 
els quals s’indica la necessitat d’aprovar els preus públics 
corresponents a les activitats programades.  
Tenen la consideració de preus públics les prestacions 
pecuniàries que s’han de satisfer per la prestació de serveis 
o la realització d’activitats de competència municipal en 
règim de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis 
o activitats per part del sector privat, siguin de 
sol�licitud voluntària per part dels interessats. Són 
obligats al pagament els qui es beneficiïn dels serveis o 
activitats pels quals s’hagin de satisfer aquells. L’import 
dels preus públics ha de cobrir, com a mínim, el cost del 
servei prestat o de l’activitat realitzada. Quan existeixin 
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que 
així ho aconsellin podran assenyalar-se preus públics que 
resultin inferiors als del cost del servei prestat o 
l’activitat realitzada prèvia adopció de les previsions 
pressupostàries oportunes per a la cobertura de la part del 
preu subvencionat.  
Són d’aplicació el capítol VI del títol I del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els 
articles 24 a 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i 
preus públics, l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases de règim local, les Ordenances Fiscals i la resta de 
normativa d’aplicació.  
L’establiment i la fixació dels preus públics correspon al 
Ple, d’acord amb el procediment establert a l’article 49 de 
la Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
En base als antecedents exposats, la Comissió Informativa 
General proposa al Ple de l'Ajuntament  l'adopció dels acords 
següents: 
1.- Aprovar els preus públics relatius a la programació de 
gener  a juliol de 2017 del Teatre El Jardí, La Cate i 
Auditori Caputxins:  
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Espectacles Excel�lents. Teatre Municipal El Jardí 
Preu de venda: 
Platea i llotges platea 15 €. Primer i segon pis 12 €. 
El Bon Pare. Dia 18 de febrer a les 21.00 h. 
Una altra pel�lícula. Dia 4 de març a les 21.00 h. 
Moments Camut. Dia 25 de març a les 21.00 h. 
Infàmia. Dia 23 d'abril a les 18.00 h. 
Confessió d'un expresident. Dia 3 de maig a les 19,00 h. 
L'Electe. Dia 13 de maig a les 21.00 h. 
Espectacles Estrella. Sala La Cate. 
Preu de venda: 
12 € i 10 €, els socis de la Cate 
La Música de les paraules. Dia 10 de febrer a les 21.00 h. 
La Dama Boba. Dia 24 de febrer a les 21.00 h. 
Kilòmetres. Dia 10 de març a les 21.00 h. 
La Nit dels ganivets roents. Dia 18 de març a les 21.00 h. 
Conillet. Dia 8 d'abril a les 21.00 h. 
Acorar. Dia 22 d'abril a les 21.00 h. 
Si s’adquireix a la vegada un espectacle excel�lent i un 
espectacle estrella (que sumen 27 €) hi ha un preu reduït que 
és de 22 €. 
Si s’adquireix a la vegada un espectacle excel�lent i un 
espectacle estrella (que sumen 24 €) hi ha un preu reduït que 
és de 20 €. 
Estudiants de l'Aula Municipal de Teatre Eduard Bartolí i del 
Batxillerat Artístic IES Alexandre Deulofeu de Figueres 6 € 
Espectacles per a tots els públics (infantils). Preu de 
venda: 5 € i 3 € els socis del Club dels Tits i de la Cate 
(descompte no aplicable als adults). 
El Ràpid, un sabater sense follets. Dia 22 de gener a les 
18.00 h. 
Les Princeses també es tiren pets. Dia 5 de febrer a les 
18.00 h. 
Plors de cocodril. Dia 5 de març a les 18.00 h. 
Tea Time. Dia 2 d'abril a les 18.00 h. 
Espectacles de dansa. 
La Llei de Lassus. Dia 25 de febrer a les 21.00 h. 12 € 
Ghost. Dia 18 de març a les 21.00h. 12 € 
Katakana. Dia 26 de maig a les 21.00h. 12 € 
Celebrem la Dansa. Dia 15 de juny a les 21.00h. 5 € 
*Lowland. Dia 6 de juliol a les 21.00h. 12 € 
*Leviathan. Dia 7 de juliol a les 21.00h. 12 € 
*Free Fall. Dia 8 de juliol a les 21.00. 12 € 
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(Comprant conjuntament entrades per els espectacles *: 
Combinació de dos espectacles, 20 €; combinació de tres 
espectacles, 30 € 
Estudiants de les escoles de dansa de Figueres (SomDansa) 6 € 
Altres espectacles teatrals i musicals: 
Advertència per embarcacions petites. Diferents dies i 
horaris. 15 € 
Gran concert de Gospelians de Girona. Dia 11 de febrer a les 
21.00h. 12 € 
Dalí ha mort. Dia 3 de març a les 21.00h. 12 € 
Albert Guinovart i La Giorquestra. Dia 28 d'abril a les 
21.00h. 15 i 12 € 
Lari Poppins. Dia 2 de maig a les 21.00h. 15 i 12 € 
Simfonova. Dia 5 de maig a les 21.00h. 15 i 12 € 
¡Quien Tuvo Retuvo! . Dia 6 de maig a les 21.00h. 22 i 20 € 
Concerts de Joventuts Musicals: Dies 25 de gener, 8, 17 i 22 
de febrer, 3, 8, 24 i 29 de març, 19, 26 i 29 d'abril, 10, 26 
i 31 de maig a les 21 h. a l'Auditori Caputxins. Preus de 
venda 6 € i entrada gratuïta pels socis de Joventuts Musicals 
de Figueres. 
El sistema d’entrades utilitzat pels equipaments escènics 
musicals preveu tres possibilitats de venda: 
-Venda per internet a través de la pàgina web 
www.figueresaescena.com. 
-Venda presencial a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí 
cada dijous, de 19 a 21 h, des del 14 de gener al 25 de maig. 
-Venda presencial a la taquilla dels equipaments escènics 
abans d’iniciar-se cadascun dels espectacles. 
2.- Aprovar els preus públics de la programació dels centres 
cívics municipals de gener a juny de 2017:  
2.1 Activitats Centre Cívic Creu de la Mà de gener a juny de 
2017  
Pilates Fit Aeri * Preu: 25 € 
Hatha Ioga Matí * Preu: 70 € 
Hatha Ioga Tarda * Preu: 70 € 
Balls En Línia Llatins i de Festa Major * Preu: 70 € 
Country Catalan Style * Preu: 70 € 
Zumba & Dance * Preu: 70 € 
Zumba, Gac (Glutis, Abdominals I Cames) I Estiraments * Preu: 
70 € 
Mlc, Mètode d'alliberament de cuirasses * Preu: 35 €  
Mlc, Mètode d'alliberament de cuirasses * Preu: 35 €  
Racó d’artistes: Dibuix i pintura per a tots els nivells * 
Grup matí *  Preu: 80 €   
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Grup vespre * Preu: 80 €  
Anglès conversa. Curs de continuació d’anglès  *  Preu: 80 €  
Anglès de supervivència * Preu: 80 €  
Olis base, anticel�lulítics, desodorant, protector labial, 
emulsions, ... Tot Natural! * Preu: 25 €  
Costura creativa  amb màquina de cosir *Preu: 35 €  
Street Photography: Dibuixar amb la llum. Darrera les passes 
de Dalí *Preu: 38 €  
Iniciació a la dinàmica del riure * Preu: 25 €  
Monogràfic Diy: Alterem caixes de fusta per crear nous 
projectes (prestatgeria, fruiter, tauleta de nit, ...) * 
Preu: 22 €  
Grup de labors  Preu: 6 €/Semestre   
Racó de petits artistes: Dibuix, pintura i manualitats Preu: 
40  
Txi-Kung en família Preu: 20 €  
Teatre Infantil. Expressió a través de les arts escèniques 
Preu: 20 €   
English for kids. Aprenem anglès Preu: 40 €  
Iniciació al Windows 10 Preu: 40 €  
Navegació per internet i connectivitat Preu: 40 €  
Monogràfic: Seguretat Informàtica Preu: 25 €  
Pack Office: Word, Excel I Power Point Preu: 40 €  
Taekwondo, gimnàstica i pilotes terapèutic per a majors de 50 
anys 
Preu: 50 € Per a persones entre 50 I 64 Anys 
Preu: 40 € Per a persones majors de 65 Anys 
Taller de Memòria i Gimnàstica Mental. Treballa la memòria a 
través d’experiències viscudes i exercicis cognitius  
Preu: 40 € Per a persones Entre 50 I 64 Anys 
Preu: 30 € Per a persones Majors De 65 Anys 
SORTIDES CULTURALS:   
21 d'abril: Muntanya de sal i Castell de Cardona. Preu: 20 €  
11 de maig de 2017: Poble Espanyol de Barcelona. Preu: 20 €  
8 de juny de 2017: Jardins de Cap Roig de Calella de 
Palafrugell i camí de Ronda de Lla franc a Calella de 
Palafrugell. Preu: 10 €  
2.2 Activitats Centre Cívic Joaquim XI rau de gener a juny de 
2017 
Iniciació a les sevillanes - Preu: 70 € 
Balls en  línia - Preu: 70 € 
Gimnàstica per a mares amb nadons - Preu: 40 € 
Ioga. Respiració, acanes Preu:76 € 
Pilotes - Preu: 70 € 
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Discordances - Preu:76 € 
Taller de mitja: complements primavera - Preu: 38 € 
Crea la teva pròpia llibreta d'artista - Preu: 40 € 
Bosses tex. - Preu: 35 € 
Cabàs boto stilb - Preu: 30 € 
Anglès inicial II - - Preu: 80 € 
Anglès inicial III - Preu: 80 € 
Anglès preparació firat - Preu: 80 € 
Crea les teves joies d'argila - Preu: 35 € 
Grapeja àlbum records - Preu: 30 € 
Bundt&mug cakes - Preu: 30 € 
Còctels d’estiu - Preu:- 30 € 
Cuina vegana - Preu: 45 € 
Cuina amb thermomix - Preu: 30 € 
Cuina amb bacallà - Preu: 45 € 
Coca de llardons - Preu: 12 € 
Postres de setmana santa - Preu: 45 € 
Coca de Sant Joan - Preu: 12 €  
Divertint-nos cuinant - Preu: 20 €  
Iniciació als escacs - Preu: 40 € 
Decora els teus ous de pasqua - Preu: 8 € 
Rosa &drac amb xocolata - Preu: 8 € 
Actic (bàsic i mitjà) - Preu: 90 €  
Tauleta/mòbil: aplicacions i retoc d'imatge - Preu: 30 € 
Internet i xarxes socials - Preu: 40 € 
Google aplicacions - Preu: 30 € 
Gimnàstica i treball corporal - Preu: 40 € per a persones 
majors de 65 anys. Preu 50 € per a persones entre 50 i 64 
anys. 
Informàtica + 60 anys (cont. Nivell bàsic) 
Preu: 40 € per a persones entre 50 i 64 anys 
Preu: 30 € per a persones majors de 65 anys 
Informàtica + 60 anys (cont. Nivell avançat) 
Preu: 40 € per a persones entre 50 i 64 anys 
Preu: 30 € per a persones majors de 65 anys 
Taller de memòria +60 anys 
Preu: 40 € per a persones entre 50 i 64 anys 
Preu: 30 € per a persones majors de 65 anys 
Respecte a la programació de cursos dels centres cívics 
municipals les activitats s’iniciaran el dia 23 de gener de 
2017 i la matriculació online serà de l'16 al 17 de gener en 
el cas de les activitats de continuïtat i  del 19 al 31 de 
gener en relació a la resta d'activitats. 
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El calendari de pagament serà de l'16 de gener i podrà restar 
obert fins al 30 de maig de 2017 per tal d'aconseguir el 
mínim de persones per la última activitat programada. 
Pel que fa al pagament, serà possible fer-lo a les oficines 
de La Caixa o pagar via online amb targeta de crèdit, 
mitjançant el programa de gestió Mateu que té vinculat el 
número de compte  Tributs Acció Cívica: 2100-0013-70-
0200812316. 
3.-  Sotmetre a informació pública el present acord durant un 
termini de trenta dies mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de de Catalunya, i en el tauler 
d’anuncis de la corporació. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia de la publicació en l’últim 
butlletí oficial en el qual surti publicat. Si l’últim dia 
del termini fos dissabte aquest quedarà prorrogat fins al dia 
següent hàbil inclòs. 
4.- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de 
tants actes i gestions com calguin per a l’execució els 
acords anteriors." 
 Seguidament, intervé el senyor Garcia Quesada que diu 
que com va comentar a la Comissió Informativa en l’apartat 
núm. 1 del dictamen hi havia una bonificació per als alumnes 
de Batxillerat Artístic de l’Institut Alexandre Deulofeu; que 
entén que fa referència als estudiant del Batxillerat d’Arts 
plàstiques i Arts escèniques; que recorda que va comentar que 
aquesta mateixa bonificació, que té un caràcter 
d’incentivació dels joves perquè vagin al teatre, s'ampliés a 
tots els joves de la ciutat que fan batxillerat; que va 
entendre o creure que en aquell moment a Comissió Informativa 
tothom estava d’acord que aquesta ampliació no quedés només 
reduïda als alumnes que fan batxillerat d'Arts Escènigues, 
sinó que s'ampliés a tots els alumnes de batxillerat de la 
ciutat, però que veu que al dictamen això no ha sortit; que 
estan d'acord amb l'aprovació d'aquest punt, però que demana 
que es faci aquesta rectificació i que on posa “estudiants de 
l’aula municipal de Teatre Eduard Bartolí" s'hi afegeixi 
l'expressió "i alumnes de batxillerat de la ciutat”. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que donada la situació de 
transitorietat en la qual es troben, es veu una mica fora de 
joc d’algun acord, però que sí que és veritat que estaven 
tots d'acord en què això fos extensible no només als 
estudiants que ha fet referència el senyor Garcia, sinó que 
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fos extensible a tots els estudiants de batxillerat; que li 
agradaria ser prudent i fer una estimació per fer aquesta 
correcció sobre a quina quantitat s’estarien referint; que 
entén que la petició del senyor Garcia és lògica;  que tindrà 
el suport de tots els grups municipals i que, per tant, es 
podria modificar el dictamen. 
 Seguidament, intervé la senyora Galimany Granés que diu 
que vol avançar que des de fa temps, tenen previst des de la 
regidoria d’Educació una partida per a consum cultural per 
als joves que durant el 2017 facin 16 anys i que està previst 
des de fa temps. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Garcia Quesada que diu que li agradaria, en el bon sentit de 
la paraula, que tinguessin un problema i que els estudiants 
de batxillerat de la ciutat col�lapsessin els teatres per 
anar a veure obres de teatre, però que creu que això no serà 
el problema i que com que precisament no hi haurà un petit 
problema d’overbooking, ni tenir més estudiants que entrades, 
pensa que ho podrien modificar ara mateix i no continuar a 
l’espera d’aquestes novetats que ha comentat la senyora 
Galimany perquè així els alumnes de batxillerat que 
volguessin, independentment del batxillerat que puguin 
cursar, poguessin accedir a un preu molt més reduït a les 
diferents funcions de teatre que s’organitzen a Figueres. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Galimany 
Granés que diu que també vol dir que aquest any dins el Pla 
Educatiu d’Entorn s’ofereix a alumnes de batxillerat una 
representació de teatre a Figueres; que s’havia fet feia 
temps; que aquest any s'ha recuperat i que és una 
representació de teatre que s’ha ofert a batxillerat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Masquef Creus que diu que seran sensibles a la petició del 
senyor García perquè també ho van consensuar a l’última 
Comissió Informativa i que celebraria que hi hagués un 
overbooking d’estudiants de totes les classes de batxillerat 
que omplissin els teatres municipals, ja que això voldria dir 
que la societat futura és molt més sensible a les arts 
escèniques com poden ser el teatre. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que, per 
tant, entén que es modifica l’esmena en el moment; que havia 
dit al regidor de Rendes que aquest any procurarien augmentar 
ingressos, però que va donant bonificacions i que, realment, 
també considera bo fomentar l’accés al teatre per part 
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d’estudiants de Batxillers i tant de bo aquests 6 euros 
poguessin servir per a tots. 
 A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, aprovar 
l'esmena presentada pel senyor Garcia Quesada. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament adopta, per 
unanimitat, l'acord següent: 
 "Durant els mesos de gener  a juliol de 2017 està 
prevista la realització d’una programació de música, teatre i 
espectacles infantils al Teatre Municipal El Jardí, a la Sala 
La Cate i a l’auditori Caputxins, essent necessària 
l’aprovació dels corresponents preus públics. 
Així mateix des del servei d’Acció Cívica s’organitza de 
forma continuada una programació de cursos i activitats als 
Centres Cívics Municipals de Figueres, essent necessària 
l’aprovació dels preus públics corresponents a la programació 
prevista pels mesos de gener a juny de 2017.  
En l’expedient consten els informes del cap del servei de 
cultura i de la coordinadora del servei d’Acció Cívica en els 
quals es posa de manifest la relació d’activitats, la forma, 
lloc i termini de pagament de les diferents activitats i en 
els quals s’indica la necessitat d’aprovar els preus públics 
corresponents a les activitats programades.  
Tenen la consideració de preus públics les prestacions 
pecuniàries que s’han de satisfer per la prestació de serveis 
o la realització d’activitats de competència municipal en 
règim de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis 
o activitats per part del sector privat, siguin de 
sol�licitud voluntària per part dels interessats. Són 
obligats al pagament els qui es beneficiïn dels serveis o 
activitats pels quals s’hagin de satisfer aquells. L’import 
dels preus públics ha de cobrir, com a mínim, el cost del 
servei prestat o de l’activitat realitzada. Quan existeixin 
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que 
així ho aconsellin podran assenyalar-se preus públics que 
resultin inferiors als del cost del servei prestat o 
l’activitat realitzada prèvia adopció de les previsions 
pressupostàries oportunes per a la cobertura de la part del 
preu subvencionat.  
Són d’aplicació el capítol VI del títol I del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els 
articles 24 a 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i 
preus públics, l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
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de bases de règim local, les Ordenances Fiscals i la resta de 
normativa d’aplicació.  
L’establiment i la fixació dels preus públics correspon al 
Ple, d’acord amb el procediment establert a l’article 49 de 
la Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
En base als antecedents exposats, la Comissió Informativa 
General proposa al Ple de l'Ajuntament  l'adopció dels acords 
següents: 
1.- Aprovar els preus públics relatius a la programació de 
gener  a juliol de 2017 del Teatre El Jardí, La Cate i 
Auditori Caputxins:  
Espectacles Excel�lents. Teatre Municipal El Jardí 
Preu de venda: 
Platea i llotges platea 15 €. Primer i segon pis 12 €. 
El Bon Pare. Dia 18 de febrer a les 21.00 h. 
Una altra pel�lícula. Dia 4 de març a les 21.00 h. 
Moments Camut. Dia 25 de març a les 21.00 h. 
Infàmia. Dia 23 d'abril a les 18.00 h. 
Confessió d'un expresident. Dia 3 de maig a les 19,00 h. 
L'Electe. Dia 13 de maig a les 21.00 h. 
Espectacles Estrella. Sala La Cate. 
Preu de venda: 
12 € i 10 €, els socis de la Cate 
La Música de les paraules. Dia 10 de febrer a les 21.00 h. 
La Dama Boba. Dia 24 de febrer a les 21.00 h. 
Kilòmetres. Dia 10 de març a les 21.00 h. 
La Nit dels ganivets roents. Dia 18 de març a les 21.00 h. 
Conillet. Dia 8 d'abril a les 21.00 h. 
Acorar. Dia 22 d'abril a les 21.00 h. 
Si s’adquireix a la vegada un espectacle excel�lent i un 
espectacle estrella (que sumen 27 €) hi ha un preu reduït que 
és de 22 €. 
Si s’adquireix a la vegada un espectacle excel�lent i un 
espectacle estrella (que sumen 24 €) hi ha un preu reduït que 
és de 20 €. 
Estudiants de l'Aula Municipal de Teatre Eduard Bartolí i del 
Batxillerat Artístic IES Alexandre Deulofeu de Figueres 6 €  
i extensiu a la resta d'alumnes de batxillerat de la ciutat. 
Espectacles per a tots els públics (infantils). Preu de 
venda: 5 € i 3 € els socis del Club dels Tits i de la Cate 
(descompte no aplicable als adults). 
El Ràpid, un sabater sense follets. Dia 22 de gener a les 
18.00 h. 
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Les Princeses també es tiren pets. Dia 5 de febrer a les 
18.00 h. 
Plors de cocodril. Dia 5 de març a les 18.00 h. 
Tea Time. Dia 2 d'abril a les 18.00 h. 
Espectacles de dansa. 
La Llei de Lassus. Dia 25 de febrer a les 21.00 h. 12 € 
Ghost. Dia 18 de març a les 21.00h. 12 € 
Katakana. Dia 26 de maig a les 21.00h. 12 € 
Celebrem la Dansa. Dia 15 de juny a les 21.00h. 5 € 
*Lowland. Dia 6 de juliol a les 21.00h. 12 € 
*Leviathan. Dia 7 de juliol a les 21.00h. 12 € 
*Free Fall. Dia 8 de juliol a les 21.00. 12 € 
(Comprant conjuntament entrades per els espectacles *: 
Combinació de dos espectacles, 20 €; combinació de tres 
espectacles, 30 € 
Estudiants de les escoles de dansa de Figueres (SomDansa) 6 € 
Altres espectacles teatrals i musicals: 
Advertència per embarcacions petites. Diferents dies i 
horaris. 15 € 
Gran concert de Gospelians de Girona. Dia 11 de febrer a les 
21.00h. 12 € 
Dalí ha mort. Dia 3 de març a les 21.00h. 12 € 
Albert Guinovart i La Giorquestra. Dia 28 d'abril a les 
21.00h. 15 i 12 € 
Lari Poppins. Dia 2 de maig a les 21.00h. 15 i 12 € 
Simfonova. Dia 5 de maig a les 21.00h. 15 i 12 € 
¡Quien Tuvo Retuvo! . Dia 6 de maig a les 21.00h. 22 i 20 € 
Concerts de Joventuts Musicals: Dies 25 de gener, 8, 17 i 22 
de febrer, 3, 8, 24 i 29 de març, 19, 26 i 29 d'abril, 10, 26 
i 31 de maig a les 21 h. a l'Auditori Caputxins. Preus de 
venda 6 € i entrada gratuïta pels socis de Joventuts Musicals 
de Figueres. 
El sistema d’entrades utilitzat pels equipaments escènics 
musicals preveu tres possibilitats de venda: 
-Venda per internet a través de la pàgina web 
www.figueresaescena.com. 
-Venda presencial a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí 
cada dijous, de 19 a 21 h, des del 14 de gener al 25 de maig. 
-Venda presencial a la taquilla dels equipaments escènics 
abans d’iniciar-se cadascun dels espectacles. 
2.- Aprovar els preus públics de la programació dels centres 
cívics municipals de gener a juny de 2017:  
2.1 Activitats Centre Cívic Creu de la Mà de gener a juny de 
2017  
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Pilates Fit Aeri * Preu: 25 € 
Hatha Ioga Matí * Preu: 70 € 
Hatha Ioga Tarda * Preu: 70 € 
Balls En Línia Llatins i de Festa Major * Preu: 70 € 
Country Catalan Style * Preu: 70 € 
Zumba & Dance * Preu: 70 € 
Zumba, Gac (Glutis, Abdominals I Cames) I Estiraments * Preu: 
70 € 
Mlc, Mètode d'alliberament de cuirasses * Preu: 35 €  
Mlc, Mètode d'alliberament de cuirasses * Preu: 35 €  
Racó d’artistes: Dibuix i pintura per a tots els nivells * 
Grup matí *  Preu: 80 €   
Grup vespre * Preu: 80 €  
Anglès conversa. Curs de continuació d’anglès  *  Preu: 80 €  
Anglès de supervivència * Preu: 80 €  
Olis base, anticel�lulítics, desodorant, protector labial, 
emulsions, ... Tot Natural! * Preu: 25 €  
Costura creativa  amb màquina de cosir *Preu: 35 €  
Street Photography: Dibuixar amb la llum. Darrera les passes 
de Dalí *Preu: 38 €  
Iniciació a la dinàmica del riure * Preu: 25 €  
Monogràfic Diy: Alterem caixes de fusta per crear nous 
projectes (prestatgeria, fruiter, tauleta de nit, ...) * 
Preu: 22 €  
Grup de labors  Preu: 6 €/Semestre   
Racó de petits artistes: Dibuix, pintura i manualitats Preu: 
40  
Txi-Kung en família Preu: 20 €  
Teatre Infantil. Expressió a través de les arts escèniques 
Preu: 20 €   
English for kids. Aprenem anglès Preu: 40 €  
Iniciació al Windows 10 Preu: 40 €  
Navegació per internet i connectivitat Preu: 40 €  
Monogràfic: Seguretat Informàtica Preu: 25 €  
Pack Office: Word, Excel I Power Point Preu: 40 €  
Taekwondo, gimnàstica i pilates terapèutic per a majors de 50 
anys 
Preu: 50 € Per a persones entre 50 I 64 Anys 
Preu: 40 € Per a persones majors de 65 Anys 
Taller de Memòria i Gimnàstica Mental. Treballa la memòria a 
través d’experiències viscudes i exercicis cognitius  
Preu: 40 € Per a persones Entre 50 I 64 Anys 
Preu: 30 € Per a persones Majors De 65 Anys 
SORTIDES CULTURALS:   
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21 d'abril: Muntanya de sal i Castell de Cardona. Preu: 20 €  
11 de maig de 2017: Poble Espanyol de Barcelona. Preu: 20 €  
8 de juny de 2017: Jardins de Cap Roig de Calella de 
Palafrugell i camí de Ronda de Llafranc a Calella de 
Palafrugell. Preu: 10 €  
2.2 Activitats Centre Cívic Joaquím Xirau de gener a juny de 
2017 
Iniciació a les sevillanes - Preu: 70 € 
Balls en  línia - Preu: 70 € 
Gimnàstica per a mares amb nadons - Preu: 40 € 
Ioga. Respiració, asanes Preu:76 € 
Pilates - Preu: 70 € 
Disco-dance - Preu:76 € 
Taller de mitja: complements primavera - Preu: 38 € 
Crea la teva pròpia llibreta d'artista - Preu: 40 € 
Bosses tex. - Preu: 35 € 
Cabàs boho styl - Preu: 30 € 
Anglès inicial II - - Preu: 80 € 
Anglès inicial III - Preu: 80 € 
Anglès preparació first - Preu: 80 € 
Crea les teves joies d'argila - Preu: 35 € 
Scrapeja àlbum records - Preu: 30 € 
Bundt&mug cakes - Preu: 30 € 
Còctels d’estiu - Preu:- 30 € 
Cuina vegana - Preu: 45 € 
Cuina amb thermomix - Preu: 30 € 
Cuina amb bacallà - Preu: 45 € 
Coca de llardons - Preu: 12 € 
Postres de setmana santa - Preu: 45 € 
Coca de Sant Joan - Preu: 12 €  
Divertint-nos cuinant - Preu: 20 €  
Iniciació als escacs - Preu: 40 € 
Decora els teus ous de pasqua - Preu: 8 € 
Rosa &drac amb xocolata - Preu: 8 € 
Actic (bàsic i mitjà) - Preu: 90 €  
Tauleta/mòbil: aplicacions i retoc d'imatge - Preu: 30 € 
Internet i xarxes socials - Preu: 40 € 
Google aplicacions - Preu: 30 € 
Gimnàstica i treball corporal - Preu: 40 € per a persones 
majors de 65 anys. Preu 50 € per a persones entre 50 i 64 
anys. 
Informàtica + 60 anys (cont. Nivell bàsic) 
Preu: 40 € per a persones entre 50 i 64 anys 
Preu: 30 € per a persones majors de 65 anys 
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Informàtica + 60 anys (cont. Nivell avançat) 
Preu: 40 € per a persones entre 50 i 64 anys 
Preu: 30 € per a persones majors de 65 anys 
Taller de memòria +60 anys 
Preu: 40 € per a persones entre 50 i 64 anys 
Preu: 30 € per a persones majors de 65 anys 
Respecte a la programació de cursos dels centres cívics 
municipals les activitats s’iniciaran el dia 23 de gener de 
2017 i la matriculació online serà de l'16 al 17 de gener en 
el cas de les activitats de continuïtat i  del 19 al 31 de 
gener en relació a la resta d'activitats. 
El calendari de pagament serà de l'16 de gener i podrà restar 
obert fins al 30 de maig de 2017 per tal d'aconseguir el 
mínim de persones per la última activitat programada. 
Pel que fa al pagament, serà possible fer-lo a les oficines 
de La Caixa o pagar via online amb targeta de crèdit, 
mitjançant el programa de gestió Mateu que té vinculat el 
número de compte  Tributs Acció Cívica: 2100-0013-70-
0200812316. 
3.-  Sotmetre a informació pública el present acord durant un 
termini de trenta dies mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de de Catalunya, i en el tauler 
d’anuncis de la corporació. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia de la publicació en l’últim 
butlletí oficial en el qual surti publicat. Si l’últim dia 
del termini fos dissabte aquest quedarà prorrogat fins al dia 
següent hàbil inclòs. 
4.- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de 
tants actes i gestions com calguin per a l’execució els 
acords anteriors." 
 
----18 Ajuntament: Es modifica l’acord adoptat pel Ple 
Municipal en la sessió del dia 3 de setembre de 2015 en el 
sentit de modificar la persona que representa l'Ajuntament 
com a vocal suplent en la Comissió de desembassament- secció 
Muga. Relació de fets. La Presidència procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 
 "1. El Ple de l’Ajuntament de Figueres, en la sessió del 
dia 3 de setembre de 2015 va acordar nomenar representants de 
l’Ajuntament en els òrgans col�legiats aliens a la 
Corporació. De la  Comissió de desembassament- secció Muga es 
va nomenar com a vocal titular al Sr. Joaquim Felip Gayolà i, 
com a vocal suplent al Sr. Francesc Cruanyes Zafra.  
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2. Per decret de data 11 de juliol de 2016 es va canviar 
l’estructura administrativa de l’Ajuntament, creant-se la 
nova àrea de Serveis Urbans. Per decret de l’alcaldia 
presidència de data 9 de novembre de 2016 es va acordar 
modificar les àrees de gestió administrativa i distribuir les 
matèries que aquestes tramitaran. En base a aquest, l’Àrea de 
Gestió 5 Serveis Urbans té entre les seves competències el 
cicle integral de l’aigua i les relacions amb les empreses 
municipals en quan als serveis que presten, entre elles 
Figueres de Serveis, SA com explotadora del servei 
d’abastament d’aigua i de clavegueram. En aquest sentit es 
veu convenient centralitzar la representació en la Comissió 
de desembassament- secció Muga per part de l’Ajuntament en 
les persones que tenen atribuïdes les competències de l’àrea.  
3. Els Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua regulen en 
el seu article 15 l’àmbit territorial i la composició de les 
comissions de desembassament. Estableix quines són les 
comissions de desembassament del Districte de Conca Fluvial 
de Catalunya, entre les quals hi ha la Comissió de 
desembassament de la Muga. El mateix article 15 en el seu 
apartat segon estableix la composició que han de tenir 
aquestes comissions. L’Ajuntament de Figueres, com a titular 
d’una concessió d’aigua, en base a l’article 15.1.d) ha de 
nomenar un representant.  
4. Atès que segons l’article 15.4 dels Estatuts de l’Agència 
Catalana de l’Aigua les persones vocals de la Comissió de 
desembassament i els seus suplents són nomenats per la 
direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua, a proposta, en el 
nostre cas, de l’Ajuntament, per un període de dos anys 
prorrogables dos anys més de manera automàtica, a no ser que 
les entitats i associacions manifestin el contrari.  Vist que 
a l’Ajuntament li pertoca la designació d’un representant, un 
titular i un suplent, sense que aquest tingui que ser un 
membre electe de la Corporació. 
Fonaments de dret. 
1. El Decret 86/2009, de 2 de juny, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquests han estat 
modificats per Decret 153/2012, de 20 de novembre. 
2. El Decret 380/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Planificació Hidrològica de Catalunya. 
3. L’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, pel qual 
s’aprova la Llei de Bases de Règim Local. 
4. El Reglament Orgànic Municipal. 
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5. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
Per tot això, la Comissió Informativa General proposa al Ple 
Municipal que aprovi els acords següents: 
Primer.- Modificar l’acord adoptat pel Ple Municipal en la 
sessió del dia 3 de setembre de 2015, pel qual en el seu punt 
III.3  nomenava com a representant de l’Ajuntament a la 
Comissió de desembassament- secció Muga com a vocal titular 
al Sr. Joaquim Felip Gayolà i com a vocal suplent al Sr. 
Francesc Cruanyes Zafra, en el sentit de modificar la persona 
que representa a l’Ajuntament com a vocal suplent en 
l’esmentada comissió nomenant  al Sr. Jordi Cabot  Duxans, 
centralitzant així la representació en la Comissió de 
desembassament- secció Muga per part de l’Ajuntament en les 
persones que  tenen atribuïdes aquestes competències.  
Segon.- Comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua la 
modificació efectuada en la representació de l’Ajuntament a 
la Comissió de desembassament-secció Muga, de manera que el 
vocal titular nomenat/designat per la Corporació és el Sr. 
Joaquim Felip Gayolà i, el vocal suplent és el Sr. Jordi 
Cabot Duxans. Aquesta comunicació es fa a efectes que 
l’Agència Catalana de l’Aigua efectuï el pertinent 
nomenament. 
Tercer.- Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de 
tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels 
acords anteriors." 
 Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que 
només vol fer un comentari sobre la Comissió de 
desembassament; que li agradaria que posteriorment a la 
següent Comissió Informativa o si ho prefereixen a la Junta 
de Portaveus, els expliquessin quines són les decisions que 
s’han votat o s’han pres en aquesta Comissió de 
desembassament, en aquestes reunions trimestrals i que creu 
que és de rebut que els regidors puguin estar al dia de 
quines són les decisions que es prenen en la conca més fràgil 
de tot el sistema de conques internes de Catalunya. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que es comprometen a demanar les actes i 
explicar properament a Comissió Informativa què s’hi ha dut a 
terme. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades,  
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, aprovar el 
dictamen abans transcrita. 
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----A continuació, essent les vint-i-una hores, la 
Presidència suspèn la sessió. 
 
----Seguidament, a les vint-i-una hora i dotze 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. 
 
----19. Assumptes urgents: A l'apartat d'assumptes urgents es 
produeixen les intervencions següents: 
 
----Ajuntament: Donar compte del decret d'Alcaldia de 31 de 
gener de 2017 pel qual es va cessar la Sra. Maria dels Àngels 
Vila Safont com a  coordinador/a del tinent d'alcalde, en 
règim de personal eventual de confiança o assessorament 
especial. La Presidència procedeix a la lectura del decret 
següent: 
 "RELACIÓ DELS FETS 
Per decret de data 8 de setembre de 2015, amb efectes a data 
14 de setembre de 2015, es va nomenar amb el caràcter de 
personal eventual de confiança o assessorament especial amb 
efectes a partir del dia 14, inclòs, de setembre de 2015 la 
senyora Maria dels Àngels Vila Safont per ocupar el lloc de 
treball de coordinador/a del tinent d'alcalde. 
L’Alcaldia creu convenient procedir al cessament del personal 
eventual esmentat. 
FONAMENTS JURÍDICS 
L’article 12.3 del Text refós de la Llei de l’estatut bàsic 
de l’empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, estableix que el nomenament i el 
cessament del personal eventual seran lliures. 
L’article 10 del Reglament de personal al servei de les 
entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, estableix que el cessament o la separació d'aquest 
personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del 
mandat corporatiu. Aquesta atribució s'ha de fer mitjançant 
decret d’Alcaldia, del qual s'ha de donar compte al ple. 
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 
PRIMER.- Cessar la Sra. Maria dels Àngels Vila Safont com a  
coordinador/a del tinent d'alcalde, en règim de personal 
eventual de confiança o assessorament especial, amb efectes 
de la data de la signatura del present Decret. 
SEGON.- Donar compte  al ple del cessament i notificar el 
Decret a la interessada.” 
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A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de sotmetre a l’assabentat 
del Ple de l’Ajuntament el decret abans transcrit. 
 Seguidament, el Ple de l'Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat del decret abans 
transcrit. 
 
----Ajuntament: Donar compte del decret d'Alcaldia de 31 de 
gener de 2017 pel qual es va determinar que el Regidor César 
Luís Barrenechea Montero deixi de desenvolupar el seu càrrec 
en règim de dedicació parcial. La Presidència procedeix a la 
lectura del decret següent: 

“ANTECEDENTS DE FET:  
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 16 de juliol de 
2015, va acordar que tres regidors delegats de serveis 
desenvoluparien les seves funcions en règim de dedicació 
parcial. Són d'aplicació els articles 75, 75 bis i 75 ter de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, 166 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya que va aprovat pel Decret legislatiu 
de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, 13 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals que va ser aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i 117, 118 i 119 del Reglament 
orgànic municipal.  
Per Decret d’Alcaldia de data 17 de juliol de 2015 es va 
resoldre que el senyor César Luis Barrenechea Montero, 
regidor delegat del Servei d'Esports, desenvolupés el seu 
càrrec en règim de dedicació parcial de 25 hores setmanals 
per la qual cosa meritava 14 pagues anuals per import 
cadascuna de 1.933,20 euros. 
Per Decret d’Alcaldia Presidència de data 27 de gener de 2017 
es va revocar el Decret de data 19 de maig de 2016 i 
conseqüentment es va deixar sense efecte la delegació 
especial que del servei  “d’Esports” s’havia realitzat a 
favor del senyor César Luis Barrenechea Montero.  
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 
PRIMER.- Determinar que el Regidor César Luís Barrenechea 
Montero deixi de desenvolupar el seu càrrec en règim de 
dedicació parcial de 25 hores setmanals a partir de la data 
de la signatura del present Decret i conseqüentment deixarà 
de meritar les 14 pagues anuals per import cadascuna de 
1.933,20 Euros, essent donat de baixa de la seguretat social 
per part de l’Ajuntament de Figueres.  
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SEGON.- Notificar aquest Decret a l’interessat, al 
Departament de recursos humans de l’Ajuntament i a 
Intervenció municipal.” 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de sotmetre a l’assabentat 
del Ple de l’Ajuntament el decret abans transcrit. 
 Seguidament, el Ple de l'Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat del decret abans 
transcrit. 
 
----Ajuntament: Donar compte del decret d'Alcaldia de 31 de 
gener de 2017 pel qual es va determinar que el Regidor Alfons 
Martínez Puig deixi de desenvolupar el seu càrrec en règim de 
dedicació exclusiva. La Presidència procedeix a la lectura 
del decret següent: 

“ANTECEDENTS DE FET:  
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 16 de juliol de 
2015, va acordar que tres regidors delegats de serveis 
desenvoluparien les seves funcions en règim de dedicació 
exclusiva. Són d'aplicació els articles 75, 75 bis i 75 ter 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, 166 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya que va aprovat pel Decret legislatiu 
de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, 13 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals que va ser aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i 117, 118 i 119 del Reglament 
orgànic municipal.  
Per Decret d’Alcaldia de data 17 de juliol de 2015 es va 
resoldre que el senyor Alfons Martínez Puig, regidor delegat 
dels serveis de Cultura i de Promoció i Turisme Cultural, 
desenvolupés el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva de 
40 hores setmanals per la qual cosa meritava 14 pagues anuals 
per import cadascuna de 3.535,71 euros. 
Per Decret d’Alcaldia Presidència de data 27 de gener de 2017 
es va revocar el Decret de data 30 de juny de 2016 i 
conseqüentment es va revocar la delegació a favor del senyor 
Alfons Martínez Puig de totes les facultats de titularitat de 
l’Alcaldia, fins i tot la de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin a tercers i així mateix per Decret 
d’alcaldia de data 27 de gener de 2017 es va revocar el 
Decret de data 19 de maig de 2016 i conseqüentment es van 
deixar sense efecte les delegacions especials que dels 
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serveis de “Cultura” i “Promoció i Turisme Cultural” s’havia 
realitzat a favor del senyor Alfons Martínez Puig.  
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 
PRIMER.- Determinar que el Regidor Alfons Martínez Puig deixi 
de desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva 
de 40 hores setmanals a partir de la data de signatura del 
present Decret i conseqüentment deixarà de meritar les 14 
pagues anuals per import cadascuna de 3.535,71 Euros, essent 
donat de baixa de la seguretat social per part de 
l’Ajuntament de Figueres.  
SEGON.- Notificar aquest Decret a l’interessat, al 
Departament de recursos humans de l’Ajuntament i a 
Intervenció municipal.” 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de sotmetre a l’assabentat 
del Ple de l’Ajuntament el decret abans transcrit. 
 Seguidament, el Ple de l'Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat del decret abans 
transcrit. 
 
----Ajuntament: Donar compte del decret d'Alcaldia de 31 de 
gener de 2017 pel qual es va deixar sense efecte el 
nomenament de primer i únic Tinent d’Alcalde a favor del 
senyor Pere Casellas Borrell. La Presidència procedeix a la 
lectura del decret següent: 

“Els tinents d'alcalde estan regulats pels articles 20, 
21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, 48.1 i 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, 21 del Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local que va ser aprovat 
pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 46 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals que va ser aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i 51 i 52 del Reglament Orgànic 
Municipal. Procedeix nomenar tinents d'alcalde.  
Per Decret d’Alcaldia de data 30 de juny de 2015 es va 
nomenar com a primer i únic  tinent d’alcalde el senyor Pere 
Casellas Borrell.  
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 
PRIMER.- Revocar el Decret d’Alcaldia de data 30 de juny de 
2015 i conseqüentment deixar sense efecte el nomenament de 
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primer i únic Tinent d’Alcalde a favor del senyor Pere 
Casellas Borrell. ” 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de sotmetre a l’assabentat 
del Ple de l’Ajuntament el decret abans transcrit. 
 Seguidament, el Ple de l'Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat del decret abans 
transcrit. 
 
----Ajuntament: Donar compte del decret d'Alcaldia de 31 de 
gener de 2017 pel qual es va deixar sense efecte la delegació 
de la Presidència efectiva de la Comissió Informativa General 
a favor del Regidor senyor  Pere Casellas Borrell. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent: 

“Per Decret d’Alcaldia de data 14 de juliol de 2015 es 
va delegar la Presidència efectiva de la Comissió Informativa 
General al senyor Pere Casellas Borrell.  
L’article 125 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre,pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals disposa 
que correspon a l’Alcaldia la presidència nada de les 
comissions informatives, però que la presidència efectiva la 
pot delegar en qualsevol membre de la corporació, a proposta 
de la mateixa comissió, després d’una elecció realitzada en 
el seu si. En el mateix sentit s’expressa l’article 83.1 del 
Reglament orgànic municipal. 
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 
PRIMER.- Revocar el Decret d’Alcaldia de data 14 de juliol de 
2015 i conseqüentment deixar sense efecte la delegació de la 
Presidència efectiva de la Comissió Informativa General a 
favor del Regidor senyor  Pere Casellas Borrell. 
SEGON.- Comunicar aquest Decret a l’interessat.” 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de sotmetre a l’assabentat 
del Ple de l’Ajuntament el decret abans transcrit. 
 Seguidament, el Ple de l'Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat del decret abans 
transcrit. 
 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que ja ha donat abans les gràcies als 
regidors i al personal de l’Ajuntament; que no se’n pot estar 
de donar les gràcies a la senyora Maria Àngels Vila, i 
destacar la seva tasca que en tot moment ha estat positiva i, 
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creu que, en benefici de tot l’equip de govern, no només del 
grup Socialista; que no li queda més que desitjar-li sort en 
la seva nova tasca; que creu que el dilluns que ve ja es 
reincorpora a l’equip docent de l’Institut Narcís Monturiol i 
que li vol desitjar moltíssima sort i encerts. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que també 
voldria agrair-li en nom de l’equip de govern aquesta tasca 
que ha fet; que la Maria Àngels ha estat aquí a la planta 
d’Alcaldia; que han tingut relació; que combinava les tasques 
de tinença d’Alcaldia i la coordinació de les àrees portades 
pel grup Socialista; que coordinació vol dir també contacte i 
relació amb la resta d’àrees de l’Ajuntament; que també vol 
desitjar-li molta sort en la seva nova feina; que se n’alegra 
que ja dilluns pugui reprendre la seva activitat professional 
i que es veuran quan vagin per l’Institut Narcís Monturiol. 
 
----Turisme: S'aprova una moció que proposava reafirmar la 
necessitat de fer de les relacions transfrontereres una 
política transversal de l’ajuntament i una vocació de 
Figueres i aprovar un Consell Municipal per les Relacions 
Transfrontereres. La senyora Lladó Saus procedeix a la 
lectura de la moció següent: 
 "MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA – MES A L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER L’IMPULS DE 
LES RELACIONS TRANSFRONTERERES 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
Poques ciutats del país tenen en les relacions 
transfrontereres un element fonamental del seu caràcter com 
Figueres. És una realitat que no és nova, ja que des del 
Tractat del Pirineus, quan el Principat perd els territoris 
nord catalans en favor de França, la ciutat esdevé node 
central dels intercanvis catalans amb França i Europa. Les 
relacions transfrontereres són un fet històric que ha marcat 
l’esdevenir de la ciutat a tots els nivells, els vincles 
culturals amb la Catalunya del Nord són profunds i 
consolidats, però avui en dia els vincles econòmics són els 
més potents de tots, en especial per l’ascens de l’Estat a la 
Unió Europea, així com l’entrada en circulació de l’euro i el 
Tractat de Schengen. L’economia figuerenca té en el client 
francès un motor fonamental en el seu funcionament, i cal 
mantenir una bona estratègia per consolidar encara més aquest 
fet, fidelitzant el client francès en un escenari on altres 
ciutats cada cop actuen com a competidores més fortes. La 
millora de les comunicacions amb l’entrada en funcionament 
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del tren d’alta velocitat pot ser un element que faciliti 
aquests intercanvis, però també un risc perquè acosta la 
Catalunya del Nord a d’altres ciutats com Girona o Barcelona. 
Tot i aquesta millora, les infraestructures són encara un 
repte pendent, així com un millor govern de tota aquest zona 
per treballar de manera coordinada per un futur compartit, 
amb reptes comuns i solucions també compartides.  
Figueres, tot el seu teixit social i econòmic, tan el públic 
com el privat, ha de ser conscient d’aquesta realitat. Per 
això, creiem que la ciutat ha de ser un motor en les 
relacions transfrontereres, pel bé de la ciutat, de l’Empordà 
i del conjunt de Catalunya. Ha d’esdevenir l’engranatge 
principal per consolidar les relacions amb la Catalunya Nord, 
i que els veïns de l’altre costat dels Pirineus tinguin en 
Figueres el seu referent quan miren a sud. Les possibilitats 
són molts fortes, no només en l’àmbit econòmic, sinó també 
cultural, educatiu, formatiu, entre d’altres. I això implica 
el treball del conjunt dels agents de la ciutat de manera 
coordinada.  
El grup d’ERC-MES vol que les relacions transfrontereres 
siguin un element transversal en la política municipal, on 
l’ajuntament actuï de locomotora amb el conjunt del teixit 
social i econòmic figuerenc. 
Per això, 
Demanem al ple de l'Ajuntament de Figueres l'aprovació 
d'aquesta moció amb els següents acords: 
1. Reafirmar la necessitat de fer de les relacions 
transfrontereres una política transversal de l’ajuntament i 
una vocació de Figueres. 
2. Impulsar les relacions polítiques entre l’ajuntament i els 
principals agents de la Catalunya Nord. 
3. Aprovar un Consell Municipal per les Relacions 
Transfrontereres, impulsat per l'Àrea de Promoció Econòmica i 
l'Àrea de Relacions Transfrontereres on hi hagi representat 
el conjunt de la societat figuerenca. Aquest Consell ha de 
treballar per establir les línies de treballar per les 
administracions públiques i el sector privat, analitzant les 
debilitats, els reptes i les potencialitats.  
4. Sol�licitar a la Generalitat de Catalunya que segueixi 
treballant per l’aprovació definitiva de l’Eurodistricte de 
l’Espai Català Transfronterer.  
5. Treballar perquè Figueres esdevingui capital de l’Espai 
Català Transfronterer, aconseguint una declaració amb altres 
institucions com el Consell Comarcal o ajuntaments.  
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6. Reclamar una millora de les comunicacions de Figueres amb 
la Catalunya Nord, en especial amb les ciutats com Ceret i 
Perpinyà, amb més transport públic.  
7. Apostar perquè Figueres pugui participar activament amb 
agents i institucions que treballin per avançar amb les 
relacions transfrontereres, com les universitats de Perpinyà 
i Girona o les cambres de comerç, per intentar atraure a la 
ciutat nous agents socials i econòmics.  
8. Impulsar els acords necessaris per fer de Figueres un 
motor en les relacions transfrontereres i de 
l’Eurodistricte." Prossegueix amb l'ús de la paraula la 
senyora Lladó Saus que diu que Esquerra Republicana hA 
manifestat en moltes ocasions i portava al seu programa 
electoral que Figueres ha de ser la capital d’aquest 
districte; que ha de potenciar molt les relacions 
transfrontereres per un tema econòmic, però també per un tema 
social i cultural; que són receptors de molt turisme francès, 
però també hi ha molta gent que ve a treballar aquí i que ve 
a viure aquí, però treballa a Catalunya Nord i que, per tant, 
entenen que és una aposta perquè Figueres pugui ser no tan 
sols capital de l’Eurodistricte, sinó també exercir la 
capitalitat de la comarca de la manera generosa que creuen 
que és el que Figueres necessita. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que en la 
propera Junta de Portaveus parlaran i decidiran si segueix el 
mateix ordre per a les intervencions. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Pérez 
Márquez que diu que per Ciutadans tot el que sigui potenciar 
l’economia de la ciutat els interessa i molt; que és per això 
que van demanar la constitució del Consell de Turisme i la 
seva ampliació a Comerç; que haurien de ser aquests consells 
els que s’encarreguessin, precisament, de gestionar aquesta 
relació transfronterera; que estarien encantats que la 
capitalitat de l’Eurodistricte vingués a recaure a Figueres, 
però que també han de tenir en compte que amb declaracions de 
bones intencions no arribaran enlloc; que s’han de començar a 
posar les piles i mirar d’aixecar el teixit empresarial, 
comercial i turístic; que mentre no facin realitat aquest fet 
no seran més atractius per França del que ja ho són; que creu 
que actualment ja tenen un bon nombre de clients francesos; 
que a banda de potenciar aquesta relació també s’haurien 
d’iniciar gestions i aprofitar aquestes bones xarxes de 
comunicació que tenen per la captació de clients de 
Barcelona, Girona o el centre de Catalunya o Vic, com s’havia 
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fet en temps passats; que s'ha de recordar aquella dita que 
tan sàviament fan servir els pagesos “No tinguis mai tots els 
ous al mateix cistell”; que també volen fer observar que està 
molt bé que hi hagi línies de transport públic amb Céret, 
Perpinyà, i altres, però creu que primer s’haurien de dedicar 
al territori que realment és el seu i millorar les xarxes 
entre les diferents poblacions de la comarca per facilitar la 
connexió entre altres pobles i que Figueres torni a ser, com 
ja era, la capitat de la comarca, no només 
administrativament, sinó també comercialment; que, per últim, 
volen fer constar que, com ja és normal en ells, no els 
agrada gaire el redactat del text, ja que més que una petició 
d’un espai comercial sembla que es vulgui crear la base d’un 
nou territori políticament vinculat quan si ho pensen bé, a 
l’altra banda dels Pirineus no estan ni d’acord amb el nom 
que unilateralment s’ha assignat aquí com a Catalunya Nord, 
ja que ells consideren que són el sud de França i que, per 
tot això, el seu vot no serà negatiu, però sí que serà una 
abstenció. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que també hi donaran suport; que, de fet, és una cosa que fa 
molt de temps que s’està treballant; que creu que una de les 
primeres persones que va començar a esmentar el tema va serl 
el President Maragall; que s’han confirmat moltes de les 
afirmacions que feia; que entre tots han d’acabar 
d’aconseguir que un dia o un altre això funcioni; que no hi 
veu cap implicació política, sinó que ho veu com un espai de 
col�laboració, un espai de treball i un espai on la 
proximitat és important; que, en tot cas, per Figueres seria 
espectacular per dir-ho suau, poder tenir aquesta 
capitalitat; que competeixen amb altra gent, gent que potser 
té una situació de sortida millor que  la seva, però que creu 
que si s'hi posen ho aconseguiran i que, per tot això, hi 
votaran a favor i amb ganes que això surti. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Vergés 
Moreno que diu que hi donarà favor; que creu que no s’ha de 
perdre cap oportunitat per eixamplar qualsevol oportunitat de 
creixement del territori, de la ciutat; que només vol fer una 
petita reflexió; que , però que avui dia quasi no existeixen; 
que només són físiques i que s'han d'anar superant les 
polítiques que s’hi vulguin posar. 
 Seguidament, intervé la senyora Sànchez Dipp que diu que 
ells hi donaran suport, però que tanmateix hi ha algunes 
qüestions de la redacció de la moció amb la qual no s’hi 
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senten còmodes, especialment, amb la qüestió de la 
insistència en què se situa aquesta frontera imposada en un 
territori dels Països Catalans; que entenen que aquesta moció 
a banda de posicionar Figueres, que és el millor que poden 
fer des d’aquest plenari, també caldria que des de Figueres 
es donés suport als moviments que a la Catalunya Nord 
reclamen la cultura, la llengua i la sobirania; que no sap si 
el senyor Antoni Pérez feia referència a les marxes que han 
aglutinat centenars i milers de persones a la Catalunya Nord 
darrerament, per exemple, per reclamar que el nom de la 
macroregió que inclou Catalunya Nord incorpori més enllà 
d’Occitània el concepte de País català; que és sabut per 
tothom que hi ha un suport ampli a aquesta denominació; que 
recomana al senyor Pérez que quan faci intervencions conegui 
una mica més el territori i la seva història perquè aquest 
territori, que ha dit que era inventat, té una llarga 
història, i és la història dels Països Catalans; que des de 
la Candidatura d'Unitat Popular consideren que Figueres molt 
sovint viu d’esquenes per culpa d’aquesta frontera imposada i 
que molt sovint s’ignora, com s’acaba de demostrar, les 
problemàtiques i les potencialitats que tractades 
conjuntament els ajudarien a tenir visions més completes del 
país; que es podria veure, per exemple, que malgrat l'ús 
social pobríssim del català a la Catalunya Nord cada vegada 
són més les famílies que volen que els seus l'aprenguin i que 
per això tenen molt d'èxit, tant la Bressola com les línies 
de català en l'educació pública; que la Candidatura d'Unitat 
Popular ha reclamat recentment més determinació en 
l’articulació de l’Espai català de comunicació audiovisual, i 
per això van portar al Parlament una moció que va comptar amb 
suports amplis, excloent Ciutadans i Partit Popular, que, 
entre altres coses, el que volen és fer ressò d’aquesta 
reivindicació del teixit associatiu del català, del 
restabliment de la corresponsalia de TV3 amb seu a Perpinyà, 
així com la possibilitat d’una desconnexió dels informatius 
que es va perdre fa un temps;  que, finalment, hi ha mesures 
o exemples en què es pot avançar en aquest sentit com la que 
s’ha impulsat a Iparralde amb la constitució d’una 
mancomunitat de municipis; que entenen que és un salt 
qualitatiu per als bascos del nord i que esperonen als 
catalans del nord perquè assumeixin allò que es proposin en 
matèria d'autogovern i sobirania. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Cruanyes 
Zafra que diu que hi donaran suport perquè hi estan d’acord; 
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que Relacions transfrontereres és una regidoria que té 
delegada i que no és probablement l’àrea en la qual hi ha 
pogut dedicar més hores; que estan completament d’acord amb 
l’esperit d’aquesta moció, però que tampoc voldria que 
semblés que es farà a partir d’ara perquè ja n'han vingut 
fent; que farà una petita relació d’algunes de les coses que 
s’han anat fent; que quan va assumir aquesta delegació van 
fer  les presentacions que pertocaven a la casa de la 
Generalitat de Perpinyà i també amb l’Ajuntament de Perpinyà, 
on amb el regidor homòleg en Brice Lafontaine, tinent 
d’Alcalde i regidor de Relacions transfrontereres i 
catalanitat tenen un flux periòdic; que se’ls facilita 
informació per correu electrònic de les activitats que es 
duen a terme a Figueres, com també, a petició seva, de la 
situació política de Catalunya en relació al procés; que van 
participar també als actes organitzats pels Amics dels Museus 
Dalí, amb l’assistència al 50è aniversari de la proclamació 
de l’Estació de Perpinyà com a centre del món, segons Dalí, 
amb l’assistència de l’alcaldessa, Marta Felip, i de 
l’Alcalde de Perpinyà Jean- Marc Pujol, a més d’altres 
autoritats del nord i del sud;  que van participar també a 
Montpeller a la 8a Cimera de ciutats per l’Alta Velocitat, 
amb representacions de Barcelona, Béziers, Carcassone, 
Girona, Figueres, Lleida, Montpeller, Narbona, Nimes, 
Perpinyà, Tarragona i Toulouse; que fruit d’aquesta cimera en 
va sorgir la declaració del Comitè de ciutats i aglomeracions 
per la Gran Velocitat i la interconnexió ferroviària del 
Corredor Mediterrani; que en la seva ponència en aquesta 
cimera va recordar la importància de la construcció 
d’estacions específiques per a mercaderies que, en el cas de 
Figueres, s’han anat materialitzant l’estació intermodal de 
Vilamalla per fer possible el moviment des dels ports de 
Barcelona i Tarragona fins a França i el centre i nord 
d’Europa; que entre altres qüestions estrictament econòmiques 
també significaria l’eliminació de molt trànsit pesat per les 
carreteres; que en el marc de la Setmana de la mobilitat 
sostenible i segura, i fruit de múltiples contactes amb els 
responsables de l’Associació pour la Mobilité du train dans 
les Pyrénées-Orientales, Figueres va acollir la sortida de la 
primera etapa del Catalan Electric Tour que segons els 
organitzadors uneix les tres Catalunyes, Catalunya Nord, 
Catalunya Sud i Andorra, en un circuit que va passar per 
Figueres, Perpinyà, Andorra la Vella, Viladecavalls, 
Barcelona i Girona; que encara aquest diumenge va rebre un 
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grup d’alumnes de català de la Catalunya Nord, concretament, 
de Canet del Rosselló, per formar grups de conversa; que els 
van acompanyar a una visita per Figueres amb una iniciativa 
d’Òmnium en col�laboració de l’Ajuntament; que aquest 
dissabte se celebra la 6a edició del Dissabte transfronterer 
de les matemàtiques a l’Alt Empordà al Centre de Formació 
Integrat Ferran Sunyer; que es tracta d’una activitat oberta 
a centres d’ensenyament de l’Alt Empordà i comarques 
properes, així com a centres de la Catalunya Nord, dirigit a 
estudiants de secundària; que no s’allargarà més; que són 
moltes també les iniciatives que des de Promoció Econòmica es 
duen a terme en turisme; que, finalment, li agradaria apuntar 
un projecte que és una iniciativa que tot just està en 
trànsit; que és un xic més ambiciosa; que el passat 24 de 
novembre va tenir lloc a Perpinyà el seminari de llançament 
del projecte de cooperació ECTAdapt impulsat pel Departament 
del Pirineus Orientals, la Diputació de Girona i el Consell 
d’iniciatives locals per al Medi Ambient de les comarques 
gironines; que aquest projecte compta amb el finançament del 
programa INTERREG i del fons europeu de desenvolupament 
regional, FEDER; que hi van assistir representants del 
Ministeri d’Energia francès, de l’Oficina catalana del canvi 
climàtic, de la Diputació de Girona, de totes les 
universitats d’aquest àmbit, el regidor de relacions 
transfrontereres i el cap de Medi Ambient d’aquest 
Ajuntament; que els objectius d’aquest projecte són 
desenvolupar una política conjunta en matèria d’adaptació al 
canvi climàtic a escala de l’espai català transfronterer i 
contribuir d’aquesta manera a la reducció de la 
vulnerabilitat actual i futura del territori; que hi ha 
d’afegir que Figueres s’ha ofert per esdevenir un espai de 
reflexió i innovació en l’impuls de la planificació i 
l’execució d’actuacions per l’adaptació al canvi climàtic en 
aquest programa; que els responsables d’aquest programa han 
d’escollir una aglomeració urbana per centralitzar tots les 
iniciatives del projecte; que s’hi han mostrat proclius i, en 
aquests moments, estan estudiant, tot i que ho han de parlar 
més àmpliament, per redactar un projecte perquè Figueres 
sigui el centre d’aquesta qüestió; que no cal dir que les 
iniciatives per l’espai català transfronterer no els passen 
per alt i que estan per aquesta qüestió. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Pérez Márquez 
que diu que ells no volen fronteres, sinó que el contrari; 
que el que voldria és que no hi hagués fronteres; que no són 
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ells els que volen posar les fronteres enlloc; que vol dir a  
Natàlia Sànchez que entén que les marxes al carrer estan molt 
bé i que hi va molta gent, però que, si no ho té mal entès,  
a la votació va sortir que l'Occitània no vol ser Països 
Catalans; que ell no diu que aquest espai sigui un espai 
inventat; que aquest espai durant molt de temps va ser un 
espai real i que es va perdre en el primer intent de fer una 
república catalana, a la Guerra dels Segadors, al 1640. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Lladó Saus que diu que, primer de tot, vol agrair a tots els 
grups que han mostrat el seu posicionament favorable en 
aquesta moció i que la companya Natàlia ja ha explicat al 
senyor Pérez el què vol dir que Catalunya Nord forma part 
dels Països Catalans, però que l'únic que li dirà és que 
tingui molt en compte la frase que no tingui mai tots els ous 
al mateix cistell quan es parli del Consell Municipal de 
Comerç. 

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

A continuació, se sotmet a votació la moció abans 
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en 
votar-hi a favor els dinou membres de l’Ajuntament següents: 
Felip Torres, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol 
Matas, Felip Gayolà, Galimany Granés, Lladó Saus, Perpinyà 
Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García 
Quesada, Casellas Borrell, Martínez Puig, Barrenechea 
Montero, Olmedo Delestal, Borrego Torres i Vergés Moreno; i 
abstenir-se, els dos membres de l’Ajuntament següents: Amelló 
Montiu i Pérez Márquez. 
 
----S'aprova una moció que proposava declara Figueres 
municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra. El 
senyor Cruanyes Zafra procedeix a la lectura de la moció 
següent: 

"MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE CIU A L'AJUNTAMENT DE 
FIGUERES EN QUÈ ES PROPOSA QUE EL MUNICIPI S'ADHEREIXI A LA 
CAMPANYA "CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA" D'AJUDA ALS REFUGIATS i 
A LA CAMPANYA DE SUPORT D'ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN 
TRÀNSIT A EUROPA, VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L'ÀREA 
MEDITERÀNEIA DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT. 
Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi 
humanitària com a conseqüència del desplaçament forçat de 
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centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la 
guerra, esperant una nova vida digna.  
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals 
catalans han mostrat la seva predisposició a acollir persones 
refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i 
han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya 
d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i 
sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que 
han provocat la seva fugida.  
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les 
institucions internacionals i de la Unió Europea han 
incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la 
societat civil catalana reaccionava mostrant la seva 
solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a 
les institucions competents que obrissin vies segures per 
poder acollir persones refugiades.  
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària 
Casa Nostra És Casa Vostra, conformada per milers de persones 
a títol individual, col�lectius i moviments socials, ONG i 
empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la 
situació que viuen les persones refugiades i migrants, 
aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania 
i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les 
institucions, sota el lema “volem acollir”. 
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de 
la campanya Casa Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible 
perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís 
actiu ajudant les persones que necessiten protecció 
internacional, i se sumi a la seva iniciativa.  
Per tot això, des del Grup Municipal de CIU a l'Ajuntament de 
Figueres es proposa l'adopció dels següents acords: 
• Declarar FIGUERES municipi adherit a la campanya Casa 

Nostra És Casa Vostra. 
• Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població 

refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes 
armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament. 

• Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la 
convocatòria de manifestació de la campanya Casa Nostra És 
Casa Vostra que se celebrarà a Barcelona el proper 18 de 
febrer. 
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• Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya Casa 
Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del 
municipi (o ens local supramunicipal si és el cas)." 

Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Cruanyes 
Zafra que diu que l'Ajuntament de Figueres ja es va sumar tan 
bon punt es va iniciar aquesta campanya per part del Fons 
Català de Cooperació; que fins hi tot s'han arribat a fer 
aportacions i que tots en són coneixedors perquè tots hi són 
representats. 

Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que 
son firmes defensores de la libre circulación de personas en 
el espacio común europeo, pero que el caso de los refugiados 
es extremadamente peculiar; que los refugiados llegan a 
Europa en una situación de precariedad y extrema 
vulnerabilidad y son blanco fácil para las mafias que se 
dedican al tráfico o a la explotación de personas; que un 
refugiado es una persona que debe recibir al menos ayuda 
básica y que debe tener los mismos derechos que cualquier 
otro extranjero con residencia legal; que eso incluye los 
derechos civiles de libertad de pensamiento, movimiento, 
respeto como persona, sus derechos económicos y sociales, su 
asistencia médica, el derecho al trabajo o el derecho a la 
escolarización; que consideran que tienen la obligación moral 
de impulsar un plan de acogida; que creen que tienen la 
obligación moral de recoger refugiados; que en este proceso 
de acogida, desde su punto de vista, se debe resolver de 
forma ordenada y coordinadamente entre el estado, las 
comunidades y los ayuntamientos; que como creen que se debe 
resolver de una forma coordinada y ordenada creen que deben 
ser los estados, las comunidades y los ayuntamientos los que 
lleven estos procesos; que respetan totalmente estos 
movimientos de la sociedad civil, pero que creen que tienen 
que ser los estados, las comunidades y los ayuntamientos los 
que los deben hacer y que ante esta moción se abstendrán. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Armengol 
Subirós que diu que com no pot ser d’una altra manera donaran 
recolzament a la moció, però que només vol fer un parell de 
comentaris; que sembla que les paraules ja les han dit totes;  
que ja comença a ser hora de passar a les accions perquè la 
vergonya és tan gran davant la crisi humanitària que 
representen els refugiats que n’hi ha per tots i que en 
sobra; que pregunta que si tenen prevista alguna arribada de 
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famílies refugiades a Figueres; que avui se n’han incorporat 
algunes a Girona i a Salt i que no són les primeres que ho 
fan; que els agradaria saber si hi ha alguna notícia al 
respecte; que està molt bé que el Fons Català de Cooperació 
dugui a terme aquesta iniciativa i que reculli adhesions; que 
el Fons Català fa més coses que això perquè recull diners i 
els envia; que un grup municipal és l’única instància avui 
per avui que ha demostrat alguna eficàcia perquè és clamorós 
l'absentisme d'adhesió o el girar l'esquera que ve dels 
estats; que és un tema que fa feredat; que això ha quedat 
absolutament en mans dels municipis; que els interessaria 
molt que Figueres fos activa i que anessin al gra; que només 
vol fer una petita petició com és que si els ve de gust, el 
dilluns dia 6, a la Cate, s’emet un documental molt 
interessant per parlar i reflexionar sobre aquest tema, sobre 
què significa ser refugiat, ser un immigrant il�legal; que és 
un documental que es diu Tarajal; que parla sobre la mort, o 
es podria dir assassinat, de 15 immigrants en un platja del 
nord d’Àfrica en mans de la Guàrdia Civil i que això serà a 
La Cate, a les sis de la tarda del dia 6. 

Seguidament, intervé el senyor Giró Ribas que diu que 
vol manifestar el suport del grup d’Esquerra Republicana a 
aquesta moció; que també vol manifestar que estan 
profundament decebuts amb els estats europeus i, en concret, 
amb l’estat espanyol perquè només ha acollit 516 refugiats 
dels 10.500 que tenia acollits; que creuen que Europa està 
fent un paper vergonyant; que Europa es va fundar després 
d’una guerra mundial on hi va haver milers de refugiats, 
moltes morts, molta maldat i que va ser un desastre; que 
creuen que Europa i els estats haurien de començar a 
recapacitar sobre les solucions que volen aportar en aquest 
problema; que creuen que la societat civil és la que pot 
aportar solucions, la que pot ajudar que els seus governs i 
respectius països es mobilitzin i trobin una solució; que cal 
recordar que ja l’any 2003 la societat civil es va mobilitzar 
en contra de la guerra; que molta gent que va anar a les 
mobilitzacions creia que aquella guerra no era la solució i 
que tretze anys després s’ha demostrat que aquella guerra 
n’ha portat d’altres. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Cruanyes Zafra que diu que no pot estar d’acord amb el que ha 
manifestat el portaveu de Ciutadans; que certament són els 
estats i és el Ministeri els que negocien a instàncies 
europees aquestes distribucions i aquestes acollides; que és  
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el Ministeri el que, un cop decidit quants en poden venir 
aquí, decideix on van; que no és ni el món local  ni la 
Generalitat; que la pròpia Generalitat s’ha manifestat una 
altra vegada disposada a rebre població i el món local també; 
que els consta a tots perquè tots formen part del Consell 
municipal de cooperació i solidaritat que Figueres durant un 
bon temps es va manifestar; que continuen manifestant-se 
disposats a rebre; que no han fet com altres municipis que 
cansats d’esperar, com ara Barcelona o Granollers, han fet ja 
iniciatives directes per fer l’acollida, sinó que volen 
seguir les passes que se segueixen, però que tindran ocasió a 
la propera convocatòria del Consell municipal de cooperació i 
solidaritat de debatre aquestes qüestió per veure quines 
accions es poden dur a terme per acollir població i no estar 
de braços plegats com s’ha dit; que va ser al febrer de 2016 
que Figueres va aportar amb l’aprovació d’aquest propi 
Consell 4.500 euros; que  es va acordar a través del fons que 
cada municipi adherit en aquesta campanya aportaria un 1% per 
habitant de cada municipi i que, per tant, els 4.500 euros 
correspondrien als 45.000 figuerencs i figuerenques. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu 
que diu que es cierto que los estados no han actuado como 
tenían que actuar, ni siquiera la Unión Europea; que, de 
hecho, el tratado de la Unión Europea con Turquía es 
vergonzoso; que eso es así; que ellos lo que dicen es que 
como grupo político intentan presionar a los estados, a los 
gobiernos de los estados, al gobierno europeo o a cualquier 
instancia europea, para que hagan la acogida porque se tienen 
que responsabilizar de que este proceso no se eternice y que 
se haga ordenado y regulado proque sino estas personas tienen 
el peligro de caer en manos de las mafias; que tienen todo su 
respeto si la sociedad civil se quiere organizar, pero que 
ellos como grupo político lo que hacen es presionar a través 
de las herramientas políticas a los estados para que 
justamente hagan la acogida; que si a título individual 
cualquiera de ellos se quiere sumar a esta campaña es libre 
de hacerlo, pero que, como grupo lo que hacen es presionar a 
los estados; que está de acuerdo en que los estados no han 
hecho lo suficiente y que tendrían que hacer muchísimo más. 

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

A continuació, se sotmet a votació la moció abans 
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en 



 90 

votar-hi a favor els disset membres de l’Ajuntament següents: 
Felip Torres, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus, Pujol 
Matas, Felip Gayolà, Galimany Granés, Lladó Saus, Perpinyà 
Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós, García 
Quesada, Casellas Borrell, Martínez Puig, Barrenechea Montero 
i Vergés Moreno; i abstenir-se, els quatre membres de 
l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres, 
Amelló Montiu i Pérez Márquez. 

 

----Ensenyament: S'aprova una moció que proposava iniciar els 
tràmits per comunicar la voluntat de participar en el en el  
projecte Euronet 50/50. El senyor Garcia Quesada procedeix a 
la lectura de la moció següent: 
 "MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR I EL 
GRUP CIU PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE EURONET 50/50. 
El projecte Euronet 50/50 és un programa europeu que pretén 
involucrar centres educatius d’arreu d'Europa amb l'objectiu 
comú de reduir el consum energètic i incrementar els nivells 
de coneixement i conscienciació en aquest aspecte. Això pot 
suposar una reducció significativa d'emissions de CO2, 
contribuint a l'objectiu fixat per la Unió Europea: 20% menys 
de gasos d'efecte hivernacle pel 2020. 
La principal idea d'aquesta metodologia és que, de l'estalvi 
energètic que el centre educatiu aconsegueix mitjançant un 
canvi d'hàbits i de comportament dels usuaris envers l'ús de 
l'energia, l’Ajuntament torna l’estalvi generat a les 
escoles. El 50% en beneficis econòmics per invertir en les 
necessitats de l’escola i l'altre 50% també el podran rebre, 
sempre consensuat amb el consistori, si es destina a la 
inversió en accions que representin més estalvi energètic. 
El projecte Euronet 50/50 fa una aposta clara per incrementar 
els coneixements i la conscienciació dels alumnes sobre 
l'energia a l'escola, involucrar la comunitat educativa i 
canviar els hàbits de consum energètic, promovent la 
coresponsabilitat entre l’Ajuntament i els alumnes i 
professors en l’estalvi energètic i la reducció de les 
emissions de CO2. 
Amb l’objectiu de portar el projecte Euronet 50/50 a les 
escoles figuerenques aquest ple aprova: 

- Iniciar els tràmits per comunicar la voluntat de 
participar en el programa a la web del projecte Euronet 
50/50. 
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- La redacció d’un conveni entre l’Ajuntament i les 
escoles que defineixi els següents compromisos de les 
dues parts:  

1. L’Ajuntament subministrarà tots els documents i 
informacions necessàries per a l’execució 
satisfactòria del projecte, que se sumarà als 
programes de sostenibilitat i d’educació ambiental 
vigents. 

2. L’Ajuntament designarà una persona, com a mínim, 
que vetllarà per a (es responsabilitzarà de) la 
implantació del procés 50/50 a l’escola i formarà 
part de l’equip energètic constituït al centre. 

3. Per promoure la motivació de l’escola, l’Ajuntament 
es compromet a estudiar la forma de retornar una 
part dels estalvis aconseguits segons els resultats 
obtinguts.  

4. L’Ajuntament difondrà l’aplicació de la metodologia 
50/50 a les escoles del seu municipi i les 
encoratjarà a participar en activitats semblants. 

5. Les escoles es comprometen a educar les persones 
usuàries de l’edifici perquè facin un ús 
responsable dels recursos. El professorat i la 
resta de personal s’encarregarà d’impartir aquesta 
educació a les classes o en grups de treball. 

6. Per facilitar la consecució d’aquest objectiu, es 
constituirà a les escoles un equip energètic. 
Aquest equip energètic serà el  responsable de fer 
el seguiment de tot el projecte, de calcular els 
valors de referència i els estalvis que 
s’aconsegueixin, d’aplicar mesures d’estalvi que no 
comportin cap inversió en l’ús de la calefacció i 
l’electricitat, entre d’altres. El conserge, els 
professors, els alumnes, l’AMPA (en alguns casos) i 
l’Ajuntament formaran part de l’equip energètic.   

7. Les escoles designaran una persona, com a mínim, 
que vetllarà per (es responsabilitzarà de) la 
implantació del procés 50/50 a cada escola.  

8. Les escoles es comprometran a portar un registre de 
les activitats i mesures adoptades, i a lliurar 
aquests registres a l’Ajuntament. A més, les 
escoles faran propostes addicionals d’altres 
mesures per estalviar energia, algunes de les quals 
podran implicar inversions que només podrà efectuar 
l’Ajuntament. 
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9. Les escoles es comprometran a participar en la 
xarxa 50/50, que pretén compartir experiències i 
informació sobre l’aplicació del projecte 50/50 
entre els centres educatius d’Europa. Així com a 
mantenir actiu el seu blog.  

- El Consell d’Educació municipal de l’Ajuntament en farà 
el seguiment i vehicularà totes les informacions 
necessàries. (crearà una comissió de treball específica 
per desenvolupar i implementar el programa Euronet 
50/50.)." 
Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que 

hi donaran suport com donaran suport a qualsevol moció que es 
presenti en l’àmbit de la prevenció de contaminació, de la 
prevenció del malbaratament energètic o de qualsevol 
d’aquests temes que contribueixin a deteriorar l'entorn i 
malversar els recursos que tenen; que a tot aquest tipus 
d’idees hi donaran suport; que voldria fer una observació 
davant el fet que s’hagi presentat conjuntament per part de 
la Candidatura d'Unitat Popular i de Convergència i Unió; que 
hi ha moltes altres mesures que s’han iniciat i que han 
d’agrair al govern que els hagi iniciat com és el cas de la 
moció que es va aprovar perquè Figueres consumís energia 
renovable tant en els equipaments públics com en l’enllumenat 
públic; que amb les converses que ha tingut amb el regidor 
Cruanyes creu que això tirarà endavant en algun moment; que 
espera que així sigui; que li sembla recordar que s'havia 
convingut que s'oferís assessorament per evitar malbaratament 
a les cases de totes aquelles persones que han necessitat 
ajuts o han patit situacions de pobresa energètica; que ja 
que s'aprovarà aquesta moció i que es comprometran a fer 
aquest exercici d'educació o formació per evitar el 
malbaratament vol preguntar per la repercussió d’aquesta 
acció en aquella gent que té problemes de pobresa energètica; 
que pregunta que si realment s’han fet aquests seguiments que 
creu que s’havien de dur a terme des de l’Àrea de Medi 
Ambient i quin resultat han tingut; que demana que li facin 
arribar la informació si és que ara no se'n disposa  i que 
votarà a favor d'aquesta moció.  

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Perpinyà 
Fortunet que diu que el grup d’Esquerra hi donarà suport; que 
estaran sempre al costat de les mocions i projectes que 
promoguin el canvi d’hàbits; que, en aquest cas, es promou en 
una comunitat educativa i que els sembla un bon exemple, però 
que cal continuar en tots els altres projectes; que aquestes 
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bones pràctiques sobre la gestió de l’energia no siguin només 
per als centres escolars, sinó que també aquest projecte 50 
implica els edificis públics; que ja que comencen per aquesta 
comunitat educativa podria haver-hi algun programa en els 
diferents edificis; que tal com diu un proverbi africà “Per 
educar un nen cal tota la tribu”, doncs per educar uns 
ciutadans cal models a tota la ciutat i que també haurien de 
ser model els edificis públics en aquesta gestió eficient de 
l’energia. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Galimany 
Granés que diu que simplement vol explicar com ha anat el 
procés en el qual han arribat a aquest acord entre la 
Candidatura d'Unitat Popular i Convergència i Unió en aquest 
redactat conjunt de la moció; que la responsabilitat de 
l’Ajuntament vers l’estalvi i la sostenibilitat els ha 
conduït a estudiar i explicar el projecte Euronet 50/50 als 
centres educatius de Figueres; que fa uns mesos el grup de la 
Candidatura d'Unitat Popular va exposar la moció, la van 
considerar interessant i van acordar un tràmit previ de 
verificació que els donés informació sobre el compliment dels 
requisits materials i formals, així com de la bona 
predisposició de les direccions de centres educatius; que 
aquest tram previ de verificació l’han dut a terme 
coordinadament entre l’Àrea de Medi Ambient, amb el senyor 
Cruanyes, i l’Àrea d’Educació; que el grup de la Candidatura 
d'Unitat Popular ha estat l’encarregat de fer la presentació 
explicativa a les direccions dels centres educatius i que és 
per això que vol agrair la bona predisposició tant de la 
Candidatura d'Unitat Popular com de la regidoria de Medi 
Ambient. 

Seguidament, intervé el senyor Cruanyes Zafra que diu 
que començarà per la petició que ha fet el regidor Òscar 
Vergés; que durant sis mesos, no sabria concretar en virtut 
de què venia el contracte, però creu recordar que del Servei 
d'Ocupació de Catalunya, van tenir un assessor energètic i 
que la seva tasca inicial va ser fer una diagnosi de tots els 
edificis de l’Ajuntament en els quals també s’hi inclouen les 
escoles; que va fer una diagnosi i que va aportar moltes 
solucions a l’hora de dir on es gastava més; que a l’assessor 
se li van plantejar qüestions com la que ha demanat el senyor 
Vergés; que no té els resultats, però que li farà arribar tan 
bon punt els tingui; que no cal dir que subscriu tot el que 
ha dit la regidora Galimany; que en qualsevol cas només vol 
afegir que al marge del que ja saben i n’han parlat en aquest 
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mateix Ple, s'ha fet la instal�lació de calderes biomassa, la 
substitució de tancaments a la Llar d’Infants Els Pins i la 
substitució de fluorescents per tecnologia LED; que val a dir 
que pel que fa a educació ambiental, l’Ajuntament porta 23 
anys de programes a les escoles, i 13 d’aplicació de l’Agenda 
21 Escolar; que el programa està obert a totes les escoles 
públiques i també a les concertades; que el cost de 
l’educació ambiental, que fa 23 anys que es duu a terme 
ininterrompudament, és de 24.000 euros per curs escolar, a 
data d’avui; que aquest cost serveix per pagar els educadors 
ambientals que fan les sessions, els tallers i les sortides 
de les escoles; que en aquests moments totes les escoles 
públiques concertades participen en aquest programa, erò que  
no sempre ha estat així i  que, per tant, benvinguda sigui 
l’aprovació d’aquesta moció i tot el es proposa; que 
considera que és un repte per a ells, però també per les 
pròpies escoles que s’hi han d’implicar i que això s’afegeix 
a la tasca que s’ha vingut fent no des d’aquesta regidoria, 
sinó de totes les que l’han precedit. 

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

Seguidament, el Ple de l'Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar la moció abans transcrita. 
 
----Ajuntament: S'aprova una moció que proposa la redacció i 
desenvolupament d'un Pla de Comunicació Local i per a la 
creació d'un Consell de Redacció. La senyora Sànchez Dipp 
procedeix a la lectura de la moció següent: 

"MOCIÓ PER A LA REDACCIÓ I DESENVOLUPAMENT D'UN PLA DE 
COMUNICACIÓ LOCAL i PER A LA CREACIÓ D'UN CONSELL DE REDACCIÓ  
Els  mitjans  i  canals  de  comunicació,  tant  públics  com 
privats,  són  un  element imprescindible en una societat  
democràtica,  no sols perquè la ciutadania conegui  la gestió 
de les institucions públiques, sinó també perquè aquestes hi  
puguin opinar al respecte. 
Si  bé  els  mitjans  de  comunicació  privats  es  regeixen  
–igual  com qualsevol  empresa- per uns criteris mercantils, 
tot i el seu caràcter de servei públic, els mitjans de 
comunicació públics han de regir-se pels principis 
democràtics i de pluralitat en que es basa la nostra 
societat. Un caràcter, que tenint en compte la situació 
general  de desafecció política, guanya més importància que 
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mai per tal de crear canals fluids i recíprocs de comunicació 
entre el poder públic i la ciutadania.  
Si  volem avançar  en una  societat  cada  vegada  més  
democràtica,  els  mitjans  de comunicació públics són un 
instrument  prioritari  per  tal  de fomentar,  ja no sols la 
comunicació, sinó l’espai de debat i reflexió que impliqui la 
ciutadania en la presa de decisions públiques. 
Des del grup municipal de la CUP hem mostrar el nostre 
malestar en diverses ocasions contra la utilització 
partidista de la comunicació institucional per part del 
govern. En els darrers mesos són diverses les ocasions en que 
les notes de premsa de l’Ajuntament no recullen una 
informació real del que es desenvolupa dins de l’Ajuntament i 
del saló de Plens sinó que cauen en cert partidisme a favor 
del govern. 
Atès que aquest caràcter  dels mitjans de comunicació públics 
ja estan àmpliament  recollits  en  el  Decàleg  de  bones  
pràctiques  de  la  comunicació  local pública (vegeu annex),  
elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
per tal que els mitjans de comunicació locals de titularitat 
pública –butlletí, web municipals, perfils de xarxes 
socials,...– respectin els seus principis.  
Atès que existeixen diversos mitjans de comunicació privats,  
escrits i digitals, que informen regularment sobre tots els 
esdeveniments de la nostra ciutat i que, per  tant,  és  
necessari  també  establir  mecanismes  regulars  de  
comunicació  amb aquests mitjans.  
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposem al Ple de 
l'Ajuntament de Figueres l’adopció dels següents acords, els 
quals hauran de ser executats en el termini màxim d'un any 
des de la seva aprovació, tenint en compte la preparació i 
celebració del procés de participació ciutadana corresponent.  
ACORDS 
1r. Estudiar el desenvolupament d’un Pla de Comunicació  
Local  que tingui  en  compte tots  els mitjans i canals de 
comunicació propis de l’Ajuntament així com la relació amb 
els mitjans de comunicació externs i privats. 
2n. Garantir que la redacció d’aquest Pla de Comunicació 
Local tingui en compte, mitjançant un procés participatiu 
obert i actiu, les demandes i propostes de tots els grups 
municipals, les entitats locals, i la ciutadania en general, 
per tal que aquest document garanteixi i reculli la màxima 
pluralitat de propostes. 
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3r. Que el  Pla de Comunicació Local  inclogui  i  tracti  la 
creació i  regulació del Consell  de Redacció Autònom per  al 
Butlletí  d'Informació Municipal 17600. Revista de Figueres 
plural que dirigeixi la publicació de forma transversal, 
equitativa i transparent. Amb l'objectiu de tenir una revista 
municipal de totes i per a totes les figuerenques. 
4rt. L'adhesió de l'Ajuntament de Figueres als principis del 
Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, 
elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
vetllar pel seu compliment rigorós. 
5è. Difondre i publicar aquesta moció i del Decàleg de bones 
pràctiques de la comunicació local pública en els mitjans de 
comunicació públics de Figueres. 
ANNEX:  
Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública 
1. Han d'actuar com a elements cohesionadors del municipi 
Han de fer «poble» o «ciutat» fomentant la identitat local, 
donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les 
diferents condicions socials de les dones i homes que amb les 
seves actuacions i relacions donen vida plural a cada 
municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: 
econòmiques, culturals, socials, polítiques… i els projectes 
de futur. 
2. Han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent 
Han de donar compte de la gestió que fa l'equip de govern 
mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s'han 
expressat a les urnes. A través de la crònica periodística 
del ple municipal, han d'explicar les diferents propostes 
d'actuació i reflectir els punts de vista dels diferents 
grups polítics representats i les votacions emeses. 
3. Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania 
Els professionals responsables dels mitjans de comunicació 
local de titularitat pública han de poder consolidar-los 
d'acord amb les característiques de cada municipi i amb una 
periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). 
Han d'oferir alternatives informatives plurals davant la 
resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han 
d'estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de 
govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes 
electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de 
les diferents opcions polítiques. 
4. Han de fomentar el debat públic per a la participació 
democràtica 
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Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament 
periodístic professional a les informacions i han d'inserir 
espais d'opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de 
tècnics especialitzats, de representants de les 
organitzacions de la societat civil i de les persones que hi 
vulguin intervenir. L'editorial ha de reflectir l'opinió de 
la publicació i no ha d'estar signat per l'alcalde o 
alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s'ha de fomentar 
tertúlies i programes de debat plurals. A través d'Internet, 
s'han de promoure consultes populars, fòrums, etc., a més 
d'oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits 
burocràtics. 
5. Han de promoure les activitats de la societat civil i 
l'associacionisme 
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han 
de potenciar l'associacionisme i la iniciativa social 
mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats 
que realitzen les organitzacions de la societat civil, 
especialment a través de l'agenda d'activitats o d'altres 
formats informatius. 
6. Han d'evitar el partidisme i la manca de professionalitat. 
Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible 
de les principals informacions, donant veu als diferents 
protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i 
fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden 
utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la 
coalició que deté el poder. 
7. Han de despertar l'interès de la ciutadania 
Mitjançant la utilització d'un llenguatge clar, precís, 
respectuós amb la diversitat d'homes i dones de les diverses 
procedències i condicions socials que donen vida al municipi, 
a l'abast del gran públic, amb titulars entenedors i 
atractius. Han de generar procediments que afavoreixin la 
identificació i la implicació de la ciutadania en la 
informació i la participació democràtica. 
8. Han d'estar dotats dels recursos humans i tècnics 
necessaris 
Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a 
les tasques que realitzen i que disposin dels recursos 
tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que 
regeix la professió periodística. 
9. Han de funcionar a través d'òrgans de gestió participatius 
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han 
de funcionar amb estructures organitzatives –consells 
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editorials o consells d'administració– que garanteixin la 
professionalitat de les persones que hi treballen i la 
participació del conjunt del consistori, de les 
organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local. 
10. S'han de gestionar ajustant-se a les possibilitats 
econòmiques de cada municipi 
Les institucions o organismes públics que gestionin els 
mitjans de comunicació local de titularitat pública han de 
dissenyar plans municipals de comunicació a partir d'un 
diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacional local i 
han de definir els objectius que s'han d'assolir establint 
els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques 
necessaris, sempre d'acord amb les possibilitats i 
necessitats de cada municipi. Elaborat per Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per a la ciutadania plural, 
Universitat Autònoma de Barcelona." Prossegueix amb l’ús de 
la paraula la senyora Sànchez Dipp que diu que la voluntat de 
fer aquesta moció i posar aquestes qüestions sobre la taula 
hi ha estat sempre, però que el factor clau d’una publicació 
en paper per part del govern d’aquest Ajuntament és el que 
els impulsa a analitzar i, per tant, concloure la necessitat 
de la creació d’aquest pla per respectar l’espai públic com 
l’espai de tots i de totes. 

Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que el grup popular en principi s'havia oposat a la revista 
perquè els semblava que era per un ús partidista i per fer 
campanya; que hi donaran suport perquè tot això es millori; 
que quan van dir que era per fer-hi un ús partidista els va 
saber greu perquè van pensar que potser s’havien equivocat, 
però que si s'obre la revista es parla que les famílies 
monoparentals tenen l’Impost sobre béns immobles 
subvencionat, però que va ser a través d'una al�legació del 
Partit Popular que això s'ha dut a terme; que si no volien 
posar que era del Partit Popular ho havien d'haver tret i 
així haguessin quedat millor, però que si no posin que va ser 
a proposta del Partit Popular; que la Cap de Comunicació va 
dir que s'ho havien agafat malament i que aquesta revista 
seria per a tots, per tots l'Ajuntament i pels vint-i-un 
regidors, però que veu que no és així perquè al primer número 
surt una proposta del Partit Popular que el govern es queda 
com a seva; que són 20.000 exemplars i que totes les cases  
que ho han vist es pensaran que és una proposta del govern, 
però és una proposta del Partit Popular aprovada per tots els 
regidors. 
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A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que per part de Convergència vol dir que estan totalment 
oberts a crear un consell de redacció; que quan van voler 
llançar aquesta revista tenien clar que ha de ser en gran 
part informativa; que avui a Junta de Portaveus el senyor 
Armengol exposava totes les possibilitats que té una revista 
municipal, revista d’opinió, revista de crítica constructiva 
i revista de ciutat més que revista de l’Ajuntament; que 
estan oberts a incorporar aquesta vessant, tot i que els 
agradaria que no perdés la utilitat que té com a revista 
informativa; que serà bo tenir un consell editorial i que 
cada número pugui ser aportat, revisat i editat per aquest 
consell; que, en relació al que ha dit la senyora Olmedo, la 
revista diu que l’Ajuntament aprova; que no diu que 
Convergència i Unió ho aprovi; que pot ser que si es diu 
Ajuntament la gent entengui que és el govern, però que a 
nivell informatiu s’ha tramès el primer número de la revista 
amb força acceptació; que pel carrer la gent li diu que està 
bé perquè al menys s’assabenten de què passa, però que sí que 
es pot fer el salt de qualitat i de contingut i que queda 
molt recorregut. 

Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que 
no sap si el que caldria és fer una petita esmena; que ha 
aixecat les orelles quan la regidors de la Candidatura 
d'Unitat Popular comentava que es complissin els terminis; 
que veu que no hi ha cap termini; que als acords no ho veu i 
que si s’ho ha saltat agrairia que li mostressin. 

A continuació, torna a intervenir la senyora Sànchez 
Dipp que diu que la moció diu que “l’adopció dels següents 
acords els quals hauran de ser executats en el termini màxim 
d’un any des de la seva aprovació”. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Vergés Moreno 
que diu que essent a la part expositiva no sap si hauria de 
correspondre allà; que en tot cas demana disculpes i que no 
sap si la secretària hauria de dir si ha d’estar a l’acord 
perquè sigui de compliment més clar. 

A continuació, fa ús de la paraula la secretària de la 
corporació que diu que entén que s’entén i que la redacció 
està clara. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Sànchez Dipp 
que diu que del problema del compliment de les mocions no 
vindrà de si els acords estan a la part expositiva o a la 
part d’acords, sinó que el problema seria un altre; que una 
qüestió interessant que creu que denota la necessitat de 
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crear aquest consell de redacció, aquest pla de comunicació i 
d’adherir-se com a ajuntament al Decàleg de bones pràctiques 
és precisament la qüestió de diferenciar entre Ajuntament i 
govern, com ha comentat la senyora Olmedo a l'alcaldessa; que 
no és que la gent sigui tonta i que no sàpiga diferenciar una 
cosa de l’altra, sinó que els hàbits comunicatius d’aquest 
govern ajuden a aquesta confusió entre l’Ajuntament i el 
govern i que, per tant, creuen que el que cal és diferenciar-
ho; que el Decàleg diu que una editorial d’una revista 
municipal mai anirà signada per l’alcalde o alcaldessa, sinó 
que serà un escrit de consens entre grups i que si han de 
posar ja si en un any han d'implementar-ho pel que fa a 
xarxes socials, web municipal, notes de premsa i butlletí en 
paper perquè voldrà molta feina i molta revisió de les 
pràctiques comunicatives. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que quan es diu ajuntament vol dir 
ajuntament; que la bonificació a les famílies monoparentals o 
la subvenció a les famílies monoparentals va ser acordada pel 
Ple de l’Ajuntament i que, per tant, no és una proposta de 
govern; que sí que hi ha molta feina i que per arribar a 
l’aplicació de tot el que s’ha aprovat es necessitaran 
recursos. 

Seguidament, intervé el senyor Martínez Puig que diu que 
per el Partit dels Socialistes hi votarà a favor; que creu 
que va ser en una Comissió Informativa que la senyora Sànche 
ja ho va comentar; que es van mostrar favorables; que avui 
s’ha materialitzat el que es va comentar aquell dia i que, 
per tant, ho troben fantàstic. 

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

Seguidament, el Ple de l'Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar la moció abans transcrita. 
 
----20. Precs i preguntes. A l'apartat de precs es produeixen 
les intervencions següents: 
 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que hi ha un 
prec del senyor Diego Borrego; que els ha fet arribar en una 
instància entregada al registre; que és en relació a uns 
comentaris que va fer a les xarxes socials; que ha entrat un 
escrit i que ara ho explicarà tot.  
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----Ajuntament: Prec que formula el senyor Borrego Torres per 
uns comentaris desafortunats que va fer a les xarxes socials. 
Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que 
demana disculpes per la veu tan defectuosa que té. 
Seguidament el senyor Borrego Torres procedeix a la lectura 
de la intervenció següent: "Benvolguda alcaldessa, benvolguts 
companys regidors, benvolguts ciutadans de Figueres. Com bé 
sabeu he demanat a la senyora alcaldessa poder  intervenir en 
aquest Ple municipal per disculpar-me i retractar-me d’unes 
desafortunades declaracions que vaig formular la setmana 
passada a través de les xarxes social i que mai ho hauria 
d'haver fet ni tan sols pensat. Que ha demanar a la senyora 
alcaldessa poder-ho fer aquí públicament en el si del Ple 
municipal, ja que el Ple municipal és l'òrgan de 
representació de tots els ciutadans de Figueres i és amb ells 
amb qui també em vull disculpar i ho vull fer d’una manera 
pública, més enllà d’haver publicat una disculpa a les 
pròpies xarxes socials. No només em vull disculpar amb el 
poble de Figueres, sinó també amb la senyora alcaldessa que 
és la màxima autoritat de la ciutat, amb els seus companys 
regidors i també amb la meva companya de grup, la senyora 
Maria Àngels Olmedo. Que em vull disculpar pel mal que les 
mev4es paraules hagin pogut causar i no només em vull 
disculpar les meves paraules, sinó també retractar-me de les 
mateixes, ja que aquestes paraules només poden portar a odi i 
confrontació, sentiments als quals sempre s’hi ha de mostrar 
un total rebuig. Saben vostès quins són els meus sentiments 
vers la qüestió catalana i saben també que jo sempre 
defensaré la unitat d’Espanya com a pàtria de tots els 
espanyols i, de fet, jo mai els he enganyat en aquest 
aspecte. Saben que també se sent català, però, sobretot, 
espanyol i que sempre ho defensaré sense cap mena de fissura, 
ara bé, amb la mateixa contundència que sempre he defensat 
els meus ideals nacionals, els hi demano disculpes. 
Continuaré al servei dels ciutadans de Figueres sigui quin 
sigui el seu pensament, en aquest sentit, coneixen 
perfectament el meu compromís i treball des de la nostra 
ciutat, el meu treball per intentar fer una Figueres millor i 
en aquest camí per fer una Figueres millor he après una lliçó 
molt valuosa, he après que dels errors s’aprèn. Gràcies, 
companys, gràcies senyors per escoltar-me. Gràcies i visca 
Figueres!." 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que agraeix 
aquestes paraules; que ajudaran una mica a baixar el to de la 
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polèmica i que agrairien tots que no es tornés a repetir en 
un futur. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez 
Dipp que diu que ha demanat la paraula perquè se senten 
al�ludits amb la qüestió que ha comentat el senyor Diego 
Borrego; que primer de tot volen agrair-li, evidentment, les 
seves disculpes; que accepten les seves disculpes com a 
independentistes; que, personalment i pel fet de fer-ho 
públicament, també accepta les disculpes, però que, 
tanmateix, el senyor Diego Borrego és representant de la 
ciutadania de Figueres i que consideren que les seves 
paraules han de tenir conseqüències i responsabilitats 
polítiques; que el senyor Borrego va fer unes afirmacions 
molt dures que consideren, com ja han dit, que incitaven a 
l’odi i a la violència a través d’un to clarament homòfob; 
que consideren que és totalment acceptable i reiteren la seva 
demanda que el grup del Partit Popular el cessi com a regidor 
de l’Ajuntament de Figueres a conseqüència de les seves 
paraules; que es posa al seu lloc; que l'entén i que li 
agraeix les disculpes, però que el senyor Borrego s'hauria 
d'imaginar què passaria si públicament ella, qualsevol 
independendista o qualsevol regidor d'aquest plenari hagués 
dit les mateixes paraules en relació a les persones que molt 
legítimament no són partidàries de la independència; que creu 
que el senyor Borrego seria implacable amb aquesta qüestió i 
que, per tant, consideren que no pot formar part d’aquest 
plenari un regidor que s’atreveixi a dir aquest tipus de 
barbaritats. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Pérez 
Márquez sobre quin és el cost de l'aplicació d'incidències 
viàries. Fa ús de la paraula el senyor Pérez Márquez que diu 
que tornarà amb el tema que fa mesos que dura sobre la nova 
aplicació de la via pública; que tenen preguntes pel senyor 
Quim Felip; que pregunta que quin cost que ha tingut aquesta 
aplicació i que com és que aquesta aplicació està feta per 
una empresa externa quan se’ls ha dit durant tot aquest temps 
que s’estava treballant durant anys per fer una aplicació que 
fos feta per l’Ajuntament. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
el cost d’aquesta aplicació no li pot dir amb seguretat; que 
un dia de la setmana que ve li dirà exactament; que li farà 
arribar a través dels tècnics; que s'ha fet amb aquesta 
empresa perquè fa molt temps que treballa amb aquesta 
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aplicació; que, si no recorda malament, la presentació 
d'aquesta aplicació data del 2010; que és una bona aplicació; 
que s'ha adaptat i s'han fet modificacions; que d'això se 
n'han cuidat els mateixos tècnics de l'Ajuntament; que, per  
ser exactes, en Josep Caimel ha estat com el pare d'aquesta 
aplicació; que s'ha fet quasi tot amb recursos de 
l'Ajuntament i que la setmana que ve li donarà més explicat i 
detallat tot el que li ha dit ara. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Pérez Márquez que diu que si ha de mirar quin és el cost 
d’aquesta aplicació, ja li pot dir ell mateix; que són 8.500 
euros; que es triga un mes a adaptar-ho a qualsevol 
ajuntament; que no cal tenir prèvies; que estan encantats de 
tenir aquesta aplicació, ja que per això van proposar fer-la, 
però que li sembla una mica barroer que ho proposin ells, que 
se’ls diu que s’està fent i que després es fa una aplicació 
que no és ni de les bones perquè si s’entra a internet i es 
demanen aplicacions per a ajuntaments hi ha la que ells 
oferien dins les 10 primeres; que aquella sempre hi surt 
perquè és una de les que fan servir més ajuntaments de tot el 
territori espanyol; que aquesta que tenen aquí, ho diu 
d’oïdes, la té instal�lada i no ha fet cap prova, però que hi 
ha gent que diu que la gent comença a queixar-se perquè a 
sobre ni funciona i  que tot i així estan contents de tenir 
l’aplicació. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Felip Gayolà 
que diu que aquesta setmana mirarà de parlar amb els tècnics 
per veure com està i com ho tenen i que si hi ha errors que 
es puguin localitzar; que li pot dir que estan contents 
d’aquesta aplicació; que, com ja ha dit, aquesta aplicació fa 
molts anys que la fan funcionar internament; que mai ha 
fallat i que ara els primers dies de posar-la a disposició 
del ciutadà és normal que hi hagi coses que no estiguin ben 
ajustades, però que creu que els tècnics estan treballant 
perquè funcioni millor. 
 
----Policia urbana: Prec que formula la senyora Olmedo 
Delestal perquè es faci una reunió per parlar del Reglament 
de segona activitat de la Guàrdia Urbana. Fa ús de la paraula 
la senyora Olmedo Delestal que diu que el passat 1 de 
desembre de 2016 van aprovar la moció per quasi tots els 
grups sobre la modificació del Reglament de segona activitat 
de la Guàrdia Urbana; que com creu que ja saben tots, 
s’incorporarà o potser ja s’ha incorporat una persona; que se 
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n’alegren moltíssim, però que d'aquella moció ja fa dos 
mesos; que es va dir que es treballaria, que es faria una 
reunió amb els presidents de l'Associació per a la integració 
laboral - mossos d'esquadra amb discapacitat (Ail-med) i 
l'Associació per a la integració laboral del policia local 
amb discapacitat (Ail-pold), amb els grups i la secretària; 
que tan de bo poguessin trobar definitivament una solució; 
que creu que s’hi van comprometre; que han passat dos mesos i 
que cal fer alguna cosa.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que 
agendaran aquesta trobada per al més aviat possible, per la 
setmana que ve o l’altre, com a màxim; que faran aquesta 
trobada quan encaixin a les agendes de tots; que avui s’ha 
incorporat l’altra persona que estava de baixa o incapacitat; 
que està al Museu de l’Empordà i que hi ha molts llocs de 
treball a l’Ajuntament dels tipus auxiliar que anirien molt 
bé anar tenint agents de la Guardia Urbana que desitgin estar 
en segona activitat. 
 
----Ajuntament: Pregunta que formula el senyor García Quesada 
sobre si s'ha fet algun pas per poder facilitar un espai 
públic per a la celebració del Ramadà que no siguin les 
escoles. Fa ús de la paraula el senyor Garcia Quesada que diu 
que fa uns mesos va demanar al Ple i que hi torna a insistir 
sobre el Ramadà; que creu recordar que és cap al 27 de maig 
que comença la festivitat del Ramadà; que és una festivitat 
religiosa que celebra una part important dels ciutadans i 
ciutadanes de Figueres; que s'ha de tenir en compte que el 
Ramadà cada vegada en els propers anys incideix més en el 
curs escolar; que quan va acabar el Ramadà anterior va 
demanar que els espais que es poden facilitar perquè aquests 
veïns puguin celebrar les seves activitats religioses en 
condicions no es fessin en l’àmbit de les escoles de la 
ciutat; que no sap si s'ha parlat amb la comunitat musulmana 
de la ciutat; que no sap si s’ha previst això; que sí que és 
cert que qui dia passa any empeny, però que cada dia estan 
més a prop i molt es temem que una altra vegada les escoles 
públiques de la ciutat seran utilitzades per festivitats 
religioses, independentment de la religió que sigui, que no 
tenen hi cabuda; que seria diferent fer-ho a centres cívics o 
altres espais públics que, evidentment, podrien ser 
facilitats perquè la comunitat musulmana de Figueres pogués 
celebrar les seves celebracions i que pregunta que si s’ha 
fet algun pas perquè si no, en aquestes circumstàncies, es 
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trobaran com en altres anys fent festes religioses en centres 
educatius de la ciutat. 
 Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que 
hi ha quatre comunitats islàmiques molt importants a 
Figueres; que dues tenen resolta aquesta problemàtica que són  
les del carrer Tapis i més recentment la comunitat que té la 
seu social al camí vell de Vilatenim; que queden dues 
comunitats amb les quals estan treballant per trobar una 
ubicació per aquesta festivitat del Ramadà que, com ha dit el 
senyor Garcia, es va avançant en el calendari perquè fa dos 
anys no hi havia cap mena de problema, ja que coincidia amb 
període no lectiu, però que l’any passat ja es va encavalcar 
amb període lectiu i no-lectiu i que aquest any és veritat 
que afecta de ple en el període lectiu; que aquestes dues 
comunitats són les dues comunitats de la zona nord-oest de 
Figueres, però que ja estan en tràmits de trobar una solució; 
que esperen que sigui imminent; que té l’esperança que 
l’única comunitat important en relació al nombre de fidels 
que hi ha és la de les Vivendes de Sant Josep; que amb 
aquesta hi estan treballant i dins la majoria del possible 
que sigui compatible la llibertat religiosa amb les 
activitats educatives i que hi estan treballant. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Garcia Quesada que diu que pregunta si informaran al Ple de 
l’activitat o els avenços que puguin anar fent les comunitats 
perquè estiguin al corrent d’aquestes situacions. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Masquef Creus 
que diu que sí; que per descomptat que informarà; que només 
vol dir que es va intentar fer totalment compatible el que va 
passar l'any passat i que ha esmentat el senyor García; que 
hi va el compromís i que es va aprovar prèviament amb els 
directors de les respectives escoles en el sentit que en el 
moment en què els alumnes utilitzessin el centre educatiu no 
notessin en cap moment que allà hi havia hagut una celebració 
religiosa; ue el Ramadà se celebra en horari nocturn com el 
senyor García ja sap i que independentment d’això el 
mantindrà informat de les possibles solucions en aquests 
temes. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Garcia Quesada que diu que independentment de l’horari, el 
que el seu grup planteja, és que els centres educatius no han 
de tenir activitats religioses de cap tipus, no d’una 
comunitat en concret perquè la Candidatura d'Unitat Popular 
defensa l’escola pública catalana i laica. 
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 Seguidament, torna a intervenir el senyor Masquef Creus 
que diu que ho ha entès perfectament, però que cal entendre 
que davant una problemàtica que existeix i que no es pot 
obviar, en els últims anys, creu que la situació ha millorat 
molt; que per això li explicava que hi havia quatre 
comunitats i que ara s’ha resolt el tema en dues; que amb una 
mica de sort s’haurà resolt amb una tercera; que mirant el 
tema amb perspectiva veuran que de quatre només en quedarà 
una i que creu que és un avanç significatiu. 
 
----Parcs i jardins: Prec que formula el senyor Vergés Moreno 
perquè segueixin endavant les gestions per protegir les 
Basses del Terrisser. Fa ús de la paraula el senyor Vergés 
Moreno que diu que té dos precs; que un està motivat perquè 
avui és el Dia Mundial de les Zones Humides; que a Figueres 
tenen una zona humida molt important, protegida i qualificada 
com perquè gaudeixi d’una mínima protecció; que és la zona de 
les Basses del Terrisser; que el prec és perquè no perdin 
pistonada; que segueixin endavant amb les gestions que es 
puguin fer per acabar de protegir totalment aquell espai i 
poder iniciar sessions pedagògiques del patrimoni natural que 
tenen; que vol insistir en algun dels projectes que ja havien 
comentat en algun moment sobre la possibilitat d’adquirir la 
finca i poder iniciar, amb més comoditat, totes les 
actuacions que es puguin fer; que, en darrer lloc, els vol 
convidar a l’excursió que han muntat la gent de Compromís; 
que  el proper dissabte a les deu del matí es trobaran al 
Castell; que vol fer extensiu aquesta invitació a la gent del 
PDeCAT que sap que no hi van poder anar per motius 
meteorològics a dins i a fora i que, en tot cas, aprofita per 
convidar-los en aquesta excursió. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que hi ha la 
previsió d’adquirir-ho i convertir-ho en un espai d’interès 
natural, turístic o visitable i que el propietaris van 
demanar que se'ls avisi quan vagin a fer excursions, però que 
ja hi deixen passar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Vergés Moreno que diu que en aquest cas desconeix o no té el 
telèfon dels propietaris; que amb molt de gust els convidaria 
també a l’excursió si tingués el seu telèfon i que ja els hi 
farà saber. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que ho van demanar que és fes per cortesia; que no volen res, 
però que ho van dir i que ja li facilitarà el telèfon. 
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----Parcs i jardins: Prec que formula el senyor Vergés Moreno 
perquè es posin més barreres a la zona verda que hi ha al 
carrer Pere Teixidor al costat de l'Escola Amistat. Fa ús de 
la paraula el senyor Vergés Moreno que diu que el segon prec 
és una repetició d’un prec que ja va fer fa un o dos plens; 
que és sobre una zona verda que hi ha al llarg del carrer 
Pere Teixidor, a la zona de l’Olivar Gran al costat de 
l’Escola Amistat, que s’està deteriorant dia a dia; que ara 
amb les pluges aquest deteriorament és més acusat i més 
agreujat; que el que va comentar anteriorment és que s’hi 
havia col�locat a una banda un parell de barreres de formigó 
i per l’altra banda una, però que això és insuficient perquè 
els cotxes amb tota comoditat passen per qualsevol dels 
costats i segueixen fent malbé tota la gespa que hi ha en 
aquesta zona verda; que ja ho va comentar; que, com a 
ecologista, entén que el tema de mobilitat també és 
important; que entén que al costat d'una escola hi hagi un 
lloc d’estacionament per poder fer la càrrega i descàrrega 
dels ocupants; que, fins i tot, amb aquesta visió ecologista 
els podria donar suport perquè repensessin aquest espai, 
sobre si realment és necessari que una part d’aquest espai 
estigui dedicada a l’aparcament de cotxes dels pares dels 
alumnes i que potser aconsellaria que es posessin més 
barreres per prevenir el que ja tenen protegit o qualificat 
com a zona verda perquè aquesta és una decisió que pot portar 
el seu temps. 
 
----Pars i jardins: Prec que formula la senyora Lladó Saus 
perquè es faci arribar la informació sobre quins són els 
procediments per netejar o posar en condicions els correcans.  
Fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus que diu que com que 
avui també és el Dia de la Marmota, i Figueres ho sembla una 
mica, es volia remetre a dos plens passats quan va demanar 
quins són els procediments per netejar o posar en condicions 
els correcans; que el regidor Quim Felip va comunicar que es 
faria arribar; que no els ha arribat res, però que les 
queixes dels veïns i dels usuaris sí que segueixen arribant; 
que pregaria que els fes arribar aquesta informació i que 
poguessin posar fil a l’agulla perquè els correcans 
estiguessin en condicions. 
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----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Pérez 
Márquez sobre una obra que fa molt temps que està en marxa a 
la cruïlla del carrer Rutlla amb el carrer Blanch. Fa ús de 
la paraula el senyor Pérez Márquez que diu que és una 
pregunta sobre una obra que fa molt de temps que està en 
marxa a la cruïlla del carrer Rutlla amb el carrer Blanch, a 
la plaça de la Font Lluminosa; que es va retirar el rètol 
lluminós, però que encara hi ha les tanques i el terra 
remogut; que hi ha veïns de la zona que els han preguntat si 
ho arreglaran o no, però que ara pensa que no hauria de 
demanar-ho aquí, sinó que passar-hi, fer una foto i posar-ho 
a l'aplicació per veure com es soluciona. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que això ha 
estat una llarga història; que ara sembla que hi ha la 
pantalla nova, però que creu que ara cal girar-la; que és la 
última notícia que en tenia; que cal girar-la una mica més i 
que fins que no s’hagi fet això no poden replanar el terra. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Pérez Márquez que diu que si hi ha alguna previsió de quant 
de temps pot ser això. 
 Seguidament, torna a fer ús de la paraula la Presidència 
que diu que ja li dirà perquè no s’atreveix a dir-ho ara 
mateix. 
 
----Vies públiques: Prec que formula la senyora Olmedo 
Delestal perquè s'agilitzin les obres de la Pujada del 
Castell fins Juncària. Fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que sembla ser que la setmana vinent o quan 
toqui parlaran del pressupost; que el grup popular l'any 
passat van fer una abstenció al pressupost; que van presentar 
esmenes com la subvenció de les famílies monoparentals que es 
va complir i que se sap que hi ha força famílies que han 
entrar una instància; que també van parlar sobre la Pujada 
del Castell fins Juncària; que els agradaria que s'hi 
posessin perquè ja porten un any; que ja sap que es va 
aprovar fa un parell de mesos un canvi de partida per 
destinar-hi diners per arreglar-ho, però que de moment encara 
no ha vist res i que demana que ho tinguin en compte per 
arreglar-ho. 
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----Treball: Pregunta que formula el senyor García Quesada 
sobre si hi ha la previsió que aquest any s'ampliï el nombre 
de cursos del Pla de Transició al Treball de cara al proper 
curs escolar 2017-2018. Fa ús de la paraula el senyor Garcia 
Quesada que diu que fa uns quatre o cinc plens que el senyor 
Toro va presentar els resultats dels Plans de transició al 
treball; que eren resultats que eren positius, però que 
recorda que van comentar que el nombre de cursos dels PTT 
(Plans de Transició al Treball) que havien d’anar a Figueres 
eren altament insuficients; que és una situació que comenten 
i que es pot demanar a tots els centres educatius de la 
ciutat i que, a més, en comparació amb aquesta mateixa oferta 
que es fa des d’altres ciutats de la mateixa mida o fins i 
tot més petites, el nombre de projectes és més elevat que els 
que s'ofereixen des de Figueres; que els projectes de 
Transició al Treball són una eina, entre d'altres, força 
eficient per conduir aquells joves que han tingut dificultats 
en els estudis, ja que els permet accedir a una experiència 
professionalitzada i que pregunta al senyor Toro si hi ha la 
previsió que aquest any s'ampliï el nombre de cursos del Pla 
de Transició al Treball i que ho volia preguntar en un altre 
Ple, però que sempre acaben massa tard; que va entendre, en 
el moment que va fer la demanda, que s'incrementaria el 
nombre de cursos del Pla de Transició al Treball de cara al 
proper curs escolar 2017-2018. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que 
quan es va formular aquesta pregunta en el seu moment, va 
estranyar a la gent de Promoció Econòmica, concretament els 
que porten aquest programa; que tota l'administració 
municipal ha estat conscient de les enormes dificultats que 
hi ha en la tramitació de tots els programes, les 
convocatòries de treball als barris, Joves per l’Ocupació, 
Formació i treball i la Formació i Treball per les per les 
Rendes mínimes d'inserció, amb unes dificultats afegides per 
uns temes estrictament administratius; que no ha fet el 
seguiment perquè no tenia consciència d’això; que preguntarà 
de nou a veure si s’ha pogut fer aquesta pregunta perquè 
aquests cursos depenen dels recursos que es reben de 
l’administració de la Generalitat amb els que es reuneixen 
una vegada l'any; que tenen aquestes dades de l’efectivitat 
que són molt altes i que al llarg d’aquest proper trimestre 
veuran la possibilitat de fer aquesta increments amb raó 
d’aquestes necessitats, però que les han de detectar i 
acceptar. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Garcia Quesada que diu que l’anima a que batalli per 
incrementar aquests cursos i que des de la Candidatura 
d'Unitat Popular li poden assegurar que quan un batalla i 
aposta per augmentar els recursos en educació s’acostumen a 
aconseguir. 
 
----Ensenyament: Prec que formula la senyora Perpinyà 
Fortunet perquè les altres vegades es faci el màxim de 
difusió del cicle de xerrades educatives que s'adrecen a les 
famílies dins del Pla educatiu. Fa ús de la paraula la 
senyora Perpinyà Fortunet que diu que d’entrada volia 
felicitar per la feina feta al voltant del cicle de xerrades 
educatives que s’adrecen a les famílies; que primer felicita, 
però que ara comentarà tot allò que li agradaria que es 
tingués en compte; que vol felicitar-los pel cicle de 
xerrades que es proposa en el Pla educatiu de Figueres 2017, 
però que és una llàstima que es va rebre el correu en data de 
31 de gener, quan la primera xerrada era el 18 de gener; que 
demana que si es pot fer un màxim de difusió a les 
Associacions de mares i pares d'alumnes que no sigui només 
enviar un correu perquè sovint s’envien correus a la persona 
que gestiona l’Associació de mares i pares d'alumnes i, a 
vegades, es queden al calaix més temps del que voldria fins i 
tot aquella mateixa persona; que demanaria que per les altres 
vegades se’n faci la màxima difusió perquè sovint el 
contingut i el ponent són excel�lents, però que l’assistència 
és molt minsa; que sap greu que aquests recursos públics no 
arribin a tota la gent que haurien d’arribar; que torna a dir 
que felicita pels cicles de xerrades que són molt 
interessants, transversals i que abasten més que temes 
educatius i que primer felicita, però que s'ha de fer una 
mica més de feia de comunicació.  
 Seguidament, intervé la senyora Galimany Granés que diu 
que dóna les gràcies; que tal com havia anat l’experiència el 
curs anterior quant a comunicació han intentat arribar no 
només al representant de l’Associació de mares i pares 
d'alumnes, sinó també als centres educatius; que aquesta 
setmana han sortit els rètols per posar a tots els centres 
educatius; que vol dir que és una feina conjunta entre les 
Associacions de mares i pares d'alumnes d’infantil, primària 
i secundària; que han intentat que sigui un ventall de 
xerrades interessants per totes les famílies de Figueres i 
que pren nota per fer-ne la màxima difusió possible. 



 

 111 

----Treball: El senyor Toro Coll respon a la pregunta 
formulada pel senyor García Quesada sobre les places dels 
alumnes del Pla de Transició al Treball. Fa ús de la paraula 
el senyor Toro Coll que diu que veu que li han passat dades 
concretes sobre la matèria que ha preguntat el senyor García; 
que com a Pla de Transició al Treball cobreixen i amb excés 
la demanda que hi ha; que és la comarca, com Roses, la 
comarca i el propi Consell, la que hauria de fer un esforç 
complementari per assumir aquests alumnes del Pla de 
Transició al Treball que venen de la comarca i que el entén 
que hauran de fer és aportar dades concretes sobre aquesta 
temàtica per aclarir aquest punt. 
 Seguidament, intervé el senyor Garcia Quesada que diu 
que no és una negativa, sinó que és una evidència; que si el 
senyor Toro parla amb els directors dels instituts podrà 
veure que moltes vegades no s’envien alumnes que són 
susceptibles d’anar als Pla de Transició al Treball perquè no 
hi ha places suficients; que es poden omplir amb places de la 
comarca; que Salt ofereix moltes més places de Pla de 
Transició al Treball que Figueres; que manquen places; que és 
un bon recurs; que demana que parlin amb els directors dels 
instituts per veure que falten aquestes places; que s'ha 
d'incrementar aquest nombre de places; que sap que des de 
l'àrea de Promoció Econòmica porten molts programes per 
incloure persones, sobretot joves que han tingut dificultats 
al mercat laboral, però que està parlant d’un programa molt 
específic que funciona molt bé; que el senyor Toro ho sap 
igual que ell; que és una eina més que poden aportar als 
joves d'aquesta ciutat precisament perquè funciona bé; que 
els encoratja a que hi hagi més cursos perquè desgraciadament 
no es quedaran buits; que aquest és el drama i que de veritat 
que manquen places d’aquests tipus com moltes altres 
necessitats educatives que necessita aquesta ciutat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que no nega que faltin places, però que fa 
la consideració de a qui correspon acabar amb aquesta 
deficiència de places; que molta gent ve aquí a Figueres i 
que de gent de Figueres està cobert, però que el problema és 
quan venen de fora de Figueres; que es troben que hi ha una 
normativa que diu que Figueres ha d’assumir els seus i la 
resta de la comarca cadascú els seus; que els determinen que 
hi ha informes negatius; que podria arribar a ser que hi 
hagués algun cas que assumissin gent de la comarca i que algú 
de Figueres es quedés fora, però que això el que determina és 
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que Figueres hauria d’actuar més egoistament i cobrir totes 
les seves places; que es fa una feina en l’àmbit més 
d’esperit comarcal  assumint tot allò que es pot i que tan de 
bo poguessin fer encara més, sense tenir tant en compte la 
situació estrictament legal, sinó procurant que tothom 
tingués les places; que posa en evidència que es troben amb 
aquesta disfunció administrativa legal per poder dotar 
pressupostàriament perquè acaba venint el senyor jurista que 
dirà que aquí no li toca a  un senyor de Roses o de Castelló 
d’Empúries i que només volia fer aquesta puntualització. 
 
----Pressupostos: Prec que formula el senyor Amelló Montiu 
perquè es compleixen totes les propostes del seu grup 
municipal que es van aprovar amb el pressupost. Fa ús de la 
paraula el senyor Amelló Montiu que diu que el sábado 
sufrieron la ruptura de gobierno y que ellos tienen una serie 
de acuerdos en el presupuesto; que le gustaría que le 
confirmasen si esos acuerdos siguen vigentes a pesar de esta 
ruptura; que hay ciertas cosas que le preocupan como por 
ejemplo que sucede con el plan de gratuidad del transporte 
público con la campaña de fomento; que el otro día escuchó 
hablar al señor Masquef de ese plan de inclusión para 
erradicar la pobreza en el plan de actuación que también es 
una propuesta de Ciutadans; que ellos lo han solicitado 
muchas veces y que así lo acordaron en el presupuesto; que 
también les gustaría saber qué pasó con el estudio de 
"Figueres Empren", esa oficina para emprendedores; que llevan 
muchos meses todos los plenos repitiendo sus propuestas, pero 
que a día de hoy no ha salido ninguna de esas propuestas; que 
como ha dicho la señora Olmedo dentro de cuatro días van a 
tener que hablar de un presupuesto, pero que es difícil 
hablar de ello cuando no hay ninguna propuesta hecha; que 
ellos consideran que un político no puede perder su 
credibilidad y que cuando no se cumple lo que se promete la 
credibilidad va en detrimento y a marchas forzadas porque les 
están diciendo que trabajan en ello, pero no ve los avances 
suficientes; que quedan unos veintisiete plenos hasta que 
termine este mandato; que no tienen ningún problema en venir 
los veintisiete plenos a pedir que se cumplan sus propuestas 
aunque solo les falta cumplir una; que le da igual; que 
quiere las ocho porque se acordaron ocho a cambio de su 
abstención; que las quiere todas hechas; que le da igual que 
solo falte cumplir una porque vendrá a los veintisiete pleno 
y lo seguirá pidiendo; que sabe que a algunos les molesta 
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porque le han dicho algunas veces que se repite cuando habla, 
pero que a él le da igual repetirse; que se puede repetir una 
o cien veces y que lo volverá a repetir los siguientes 
veintisiete plenos si no se cumplen las promesas que se 
hicieron a su grupo municipal; que no quiere saber ni como 
están; que le es absolutamente indiferente y que le avisen 
cuando las tengan hechas. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que els 
compromisos, evidentment, s’han de complir i que en relació a 
la gratuïtat del transport li consta que està molt i molt a 
punt. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que com que el senyor Amelló ha dit que quan 
estiguessin fetes l’avisessin s’abstindria de dir res; que el 
fet es que els estudis estan molt avançats; que tenen un 
canvi de rutes que és el que deien que farien; que s’ha de 
fer el canvi de rutes i que aprofitant el canvi de rutes es 
faria la gratuïtat i les explicacions a tota la ciutadania de 
Figueres de com queda recompost el transport urbà; que 
d’aquesta manera s’aprofitaria doblement; que si no recorda 
malament, el dia 23 d'aquest mes, tenen una reunió per acabar 
de programar ja una obertura i presentació de l'oficina 
d'empresa i que no està fet, però està programat. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que es posaran al dia i que li diran quan estigui fet. 
 
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula la senyora 
Olmedo Delestal perquè es faci una breu pinzellada sobre 
l'oferiment de la Casa Empordà a la Denominació d'Origen per 
reforçar la capital del vi. Fa ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que fa uns dies que va sortir als 
mitjans que Figueres ofereix la Casa Empordà a la Denominació 
d'Origen per reforçar la capital del vi; que demana que es 
faci una breu pinzellada perquè no els ho havien comunicat i 
que van quedar una mica sorpresos de la notícia. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que 
Denominació d'Origen Empordà, que actualment té la seu a 
Vilajuïga, busca una plaça per ubicar-s’hi més definitivament 
quant a oficines i instal�lacions; que els interessa molt com 
a projecte de ciutat que poguessin instal�lar el seu domicili 
aquí a Figueres i  poder-ho completar amb alguna situació més 
vinculada a la Denominació d'Origen Empordà a la ciutat i que 
el senyor Toro està treballant la possibilitat d’agafar 
l’edifici del costat de la Casa Empordà. 
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 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que Casa Empordà des dels seus orígens, amb la 
configuració actual, ja tenia la destinació en els fons FEDER 
que els van permetre la seva remodelació com a centre 
d’interpretació de productes de la terra i tot el que feia 
referència a l’Alt Empordà; que hi ha hagut diferents 
opinions al llarg del temps sobre això, però que el govern ha 
continuat treballant sempre amb aquesta visió que ha de ser 
el final de l’eix que configura el Museu Dalí, el Castell de 
Sant Ferran, Museu del Joguet, Teatre Jardí, Cases Dalí, 
Oficina de Turisme i Casa Empordà; que la Casa Empordà hauria 
de tenir una activitat que permetés atraure una bona part o 
una part important dels visitants que té el Museu Dalí; que 
haurien de córrer per dins Figueres fent aquest recorregut 
que ha dit abans i acabar en un lloc on se’ls expliqués a 
bastament què és l’Alt Empordà; que això tenia la necessitat 
que allà hi hagués aquest centre d’interpretació de productes 
de la terra i que d’alguna manera fos atractiva; que la 
Denominació d'Origen estava buscant una nova seu perquè 
l'antiga funerària on estan ubicats en aquests moments no ve 
a ser el més adequat; que va sorgir aquesta possibilitat de 
vincular-ho a la casa Empordà i que, per tant, ho van estar 
estudiant; que finalment en assemblea van aprovar acceptar 
aquest oferiment inicial de l’Ajuntament de Figueres, que 
encara no vincula res, però que és una eina de creació 
d’intencions; que allà es faria la seu de Denominació 
d'Origen Empordà i un lloc on hi hauria activitats permanents 
entre Ajuntament, Denominació Origen Empordà, gastronomia, 
interpretació i  exposició  i coneixement del què és 
l’Empordà; que, per tant, seria un centre potent d’activitats 
i activitats gastronòmiques; que seria un lloc que permetria 
atraure i explicar a la gent que visita el Museu Dalí que 
tenen la possibilitat de fer aquest recorregut, visitar les 
Cases Dalí, el Museu del Joguet, l’Oficina de Turisme i, 
finalment, acabar amb una degustació, amb un coneixement de 
l’Alt Empordà i amb una degustació de productes de la terra; 
que els sembla molt atractiu; que creu que sí que té un 
potencial molt notori per aconseguir que la gent es mogui per 
dins Figueres; que això té uns avantatges comercials de 
restauració i d'hostaleria perquè s'allargui una mica 
d’estada; que per això han apostat i que els sembla una bona 
opció. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que diu que creuen que tal com es presenta pot ser 



 

 115 

una cosa bona per dinamitzar, però que la Casa de l’Empordà 
és de l’Ajuntament; que pregunta que si això es faria a 
través d’una cessió, un conveni o com es podria fer perquè 
això ha costat molts diners; que pregunta que de quina manera 
tindrien previst encabir-hi tot això; que repeteix que segur 
que és molt bona cosa i que tan de bo que sigui possible, que 
funcioni i que hi vagi molta gent perquè això ajudarà a 
dinamitzar, però que els agradaria saber jurídicament com es 
faria. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que aquesta mateixa pregunta se la fan ells 
la formularan als Serveis jurídics de l’Ajuntament perquè els 
diguin exactament com han de bastir jurídicament tot aquest 
procés i acords amb la Denominació d'Origen perquè hi hagi 
aquesta vinculació i perquè l’Ajuntament hi participi 
activament. 
 
----Personal: Pregunta que formula el senyor Amelló Montiu 
sobre si ha començat el curs de formació per a fer 
substitucions a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà. Fa 
ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu que hace 
alguna Comisiones Informativa preguntaron por el problema que 
había en la Oficina Municipal d'Atenció al Ciuadà que se 
formaban colas; que les estuvieron contando que se iba a 
empezar a formar gente en enero para poder sustituir a esas 
personas que a veces cogen bajas o demás; que pregunta que 
cómo está el tema y que si se ha empezado esta formación 
porque es previsible que en breve puedan encontrarse con la 
situación que se produjo en diciembre o meses anteriores y 
que simplemente les gustaría saber si se ha empezado el curso 
de formación o esta adaptación de personal para poder hacer 
estas sustituciones. 
 Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que 
sobre lo que comentaron en Comisión Informativa; que hay una 
persona que ahora es portero ordenanza y que se ofreció 
voluntariamente a ir a la Oficina Municipal d'Atenció al 
Ciutadà; que l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà no és 
un servei que sigui gaire gratificant, ja que estan a primera 
línia de foc i que a la gent no li acaba de convèncer; que 
s’ha de reconèixer que hi va haver un problema perquè s’hi 
formaven cues; que s'havia de reduir l’horari; que li va 
posar en coneixement la regidora Dolors Pujol; que ara hi ha 
aquesta noia que és porter ordenança, però que està fent 
tasques a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà; que ja ha 
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fet la formació; que s'ha buscat dues persones auxiliars 
administratives perquè comencin la formació perquè no es 
tornin a succeir episodis com els que van viure al desembre i 
a l'espera que s’aprovi el pressupost, ja que una de les 
places de les auxiliars administratives serà una plaça per a 
l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà; que una ja ha 
començat la formació i l'altra començarà una mica més tard 
perquè està a l'àrea d'intervenció que ara tenen molta feina 
amb el tancament del pressupost, però que, per ara, la 
situació s’ha normalitzat. 
 
----Vies públiques: Prec que formula la senyora Olmedo 
Delestal perquè es faci un repàs de les bandes reductores de 
velocitat que creu s'haurien de posar al Doctor Barraquer, a 
l'avinguda Salvador Dalí, davant del Ronda, i que també es 
repassi el tema de l'Eroski. Fa ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que vol fer un prec; que fa dies que 
venen demanant les bandes al Doctor Barraquer; que l’altre 
dia van estar a una reunió al teatre i que la gent es 
queixava; que creu que també hi ha d'altres espais a la 
ciutat que farien falta; que a l'avinguda Salvador Dalí, 
davant del Ronda, creu que potser també seria necessària una 
banda, ja que fa baixada i els cotxes van molt ràpid; que 
també hi ha el tema de l'Eroski; que creu que allà també hi 
ha algun problema i que creu que cal fer un repàs. 
 
----Vies públiques: Prec que formula la senyora Olmedo perquè 
es faci una altra reunió sobre la moció de càrrega i 
descàrrega i també sobre la de les bicicletes. Fa ús de la 
paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que li agradaria 
que es fes una altra reunió sobre la moció de càrrega i 
descàrrega; que també hi ha la moció de les bicicletes; que 
van aprovar aquella moció que va presentar el senyor Òscar 
Vergés perquè les mocions es tiressin endavant; que aquest 
grup va estar molt content d’aprovar aquella moció; que ja 
entenen que tot necessita el seu temps, però a vegades sembla 
que no es fa prou. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que la 
secretària ha fet alguna cosa amb les mocions. 
 A continuació, fa ús de la paraula la secretària de la 
corporació que diu que s'ha elaborat un quadre d'excel amb 
totes les mocions que s'han aprovat i que ara els diferents 
departaments han de contestar en quin procés es troben. 
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----Policia urbana: Prec que formula el senyor Amelló Montiu 
perquè es facilitin les dades del Pla de Barris de la Guàrdia 
urbana. Fa ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu 
que hace tiempo se les facilitaron los datos del Pla de 
Barris de la Guardia Urbana; que solo se ha facilitado una 
vez; que no han vuelto a recibir más; que le gustaría ver los 
datos ya que se les dijo que se les iría facilitando de vez 
en cuando; que la verdad es que solo lo han recibido una vez 
y que pide que se lo puedan facilitar. 
 
----Turisme: Pregunta que formula la senyora Olmedo Delestal 
sobre si ha passat molta gent per l'Oficina de Turisme a la 
Casa Empordà. Fa ús de la paraula la senyora Olmedo Delestal 
que diu que l'Oficina de Turisme està a la Casa Empordà; que  
la pregunta que si hi ha passat molta gent des que està allà; 
que pregunta que si és el millor lloc perquè l'Oficina de 
Turisme estigui allà perquè hi ha moment que en té algun 
dubte; que pensa que potser el dia que s'arregli el Museu de 
l'Empordà seria prou bo tenir una ubicació allà; que estaria 
més a prop perquè la gent es diu que ho troben una mica 
lluny; que, per això, vol saber si ha passat molta gent; que 
demana que si es pot fer una valoració en comparació a quan 
estava a la Plaça del Sol; que si es creu que la ubicació és 
la correcta, o si s’han plantejat canviar-la o obrir-ne una 
altra i que potser cal buscar una manera més fàcil o més àgil 
per la gent que ve. 
 A continuació fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que el primer any, que és aquest, és molt complicat 
tenir dades exactes perquè s’ha produït el canvi; que també 
hi ha una baixada de visites, però segurament provocat en 
part pel canvi d’ubicació; que d’altra banda han de 
considerar que una bona tanda de visitants de Figueres encara 
arriba des de la zona de la costa i des del tren convencional 
que passen per allà davant i que, per tant, és una bona 
ubicació des d'aquest punt de vista; que des de l'altre tren 
hi ha allà mateix l'Oficina de Turisme, ja que la mateixa 
sortida de l'estació està decorada delinianament; que s'han 
de renovar les fotos i que properament es farà una adequació 
per anar provocant interès; que hi ha l’altra oficina a la 
plaça de Salvador Dalí on hi van 1 milió de persones cada 
any; que s'acull tot el que hi ha; que s'haurien de fer 
proves per saber si es tracta de la millor o de la pitjor, 
però que creu que fer proves és prou complicat i que creu que 
és una excel�lent ubicació perquè es tracta d'un edifici 
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singular i amb la visió que tenen del que quedaria allà, però 
que és una opinió subjectiva. 
 
----Vies públiques: El senyor Vergés Moreno convida tots els 
regidors a fer una volta en bicicleta a les nou del matí per 
Figueres perquè puguin comprovar quina és la fragilitat 
d'aquestes vehicles i els seus conductors. Fa ús de la 
paraula el senyor Vergés Moreno que diu que és una qüestió 
que volia plantejar en el pel darrer ple que també van acabar 
amb el rellotge a la mà; que es tracta sobre la moció que va 
presentar el Partit Popular sobre les bicicletes i el 
civisme; que voldria convidar tots els regidors a fer una 
volta en bicicleta a les nou del matí per Figueres perquè 
puguin comprovar quina és la fragilitat d'aquests vehicles i 
els seus conductors compartint la mateixa via que els cotxes 
i altres vehicles de motor. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-tres hores i deu minuts, de la qual cosa en dono 
fe.  


