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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.03 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 2 de març de 2017 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 2 de març de 2017, sota la 
Presidència de l'Alcaldessa Marta Felip Torres es reuneixen els membres de 
l'Ajuntament en Ple: Francesc Cruanyes Zafra, Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol 
Matas, Joaquim Felip Gayolà, 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 Luís Barrenechea 
Montero, Maria Àngels Olmedo Delestal, Diego Borrego Torres, Héctor Amelló 
Montiu, Antonio Pérez Márquez, Òscar Vergés Moreno, Manuel Toro Coll i Núria 
Galimany Granés, amb assistència de la secretària general, Cristina Pou Molinet, i 
de la interventora, Anna Morell Arimany, per tal de fer la sessió ordinària en 
primera convocatòria. 

A les dinou hores i deu minuts, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia 1 
de desembre de 2016, que va ser repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’informe 
sobre l’activitat institucional de l’Alcaldia. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat de l’informe 
següent: 
 "Activitats institucionals de l'alcaldessa. Divendres 3 de febrer. - Casal Cívic 
de Figueres.  Reunió amb el director general d’Acció Cívica. Dissabte 4 de febrer. 
- TM El Jardí.  Concert  "Tribut Pep Ventura". Diumenge 5 de febrer.  - Parc Bosc. 
Sortida de la cursa "Run 4 càncer" organitzada per la Fundació Oncolliga. 
Dimecres 8 de febrer. - Hospital. Presentació de la Unitat de subaguts. Dijous 9 de 
febrer. - Convent dels Caputxins. Visita fase final d’obres. Barcelona. Reunió amb 
el director general de Centres Públics. Divendres 10 de febrer. - Vilafant. Visita a 
les instal�lacions de MIFAS. Girona. Reunió de la Comissió Institucional de la 
Xarxa Territorial Museus Comarques Gironines. Museu Dalí. Presentació del llibre 
"Joan Subias Galter (1897-1984) dues vides i una guerra" de Joaquim Nadal. 
Diumenge 12 de febrer. - Carrer la Jonquera. Acte en memòria dels Exiliats de la 
Guerra Civil amb el triangle Blau. Dimarts 14 de febrer. - Sala de plens.  Reunió 
de les AMPES. Dimecres 15 de febrer. - Alcaldia. Reunió amb Albert Cívit, gerent 
de l’Institut Català del Sòl. - TM El Jardí.  Debat sobre el Museu del Circ. Dijous 16 
de febrer. - Barcelona. Direcció General de Trànsit. Jornada "10 anys de plans 
locals de seguretat viària a Catalunya ". - Inauguració  Festival Internacional del 
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Circ- Elefant d’Or 2017 Ciutat de Figueres. Divendres 17 de febrer. - Sala de 
Plens. Recepció als patrocinadors i el jurat del Circ. - Museu de l’Empordà. 
Inauguració de l’exposició "Flor de Cotó" de Lluís Peñaranda. - Ronda Sud. 
Inauguració del concesionari de la Renault. Diumenge 19 de febrer. - Auditori 
Caputxins. Concert "De la canço a la sardana, vetllada lírica".  Dilluns 20 de 
febrer. - Lliurament premis festival del Circ. Dimecres 22 de febrer. - Barcelona. 
Reunió directora general de Comerç. - TM El Jardí. Presentació del llibre  "A 
tomar por mundo la bicicleta"  d’Àngel Amieva. Dijous 23 de febrer. - Visita a 
l’Associació "Tots Hi Som".  - Visita a l’Associació de Malalts d’Alzheimer. Girona 
Auditori.  Liurament premis Carles Rahola. Divendres 24 de febrer. - Barcelona. 
Jornada "L’Empordà porcessos cap una destinació turística de qualitat". Dissabte 
25 de febrer. - Institut Ramon Muntaner.  Donació de sang. Diumenge  26 de 
febrer. - La cate. Documental "Pemba torna a Goli". Dilluns 27 de febrer. - Hospital 
reunió del patronat de la Fundació Salut Empordà. Dimecres 1 de març. - 
Barcelona reunió amb ADFIF. - Biblioteca. Presentació del llibre  "Senzillament 
una dona" de Montserrat Picola." 
 
----3. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat del decrets 
d'Alcaldia emesos entre 28 de gener i 24 de febrer de 2017, ambdós inclosos. La 
Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-
se per assabentat dels decrets d'Alcaldia emesos entre els dies 28 de gener i 24 
de febrer de 2017, ambdós inclosos.  
 
----4. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat del decret 
d'Alcaldia de 9 de febrer de 2017 pel qual es va acceptar la renúncia a les 
delegacions presentada pel senyor Manuel Toro Coll i la senyora Núria Galimany 
Granés i es van conferir delegacions especials a diversos regidors. La Presidència 
en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per 
assabentat del decret següent: 

“Per Decret d’Alcaldia de data 27 de gener de 2017, es va constituir el 
cartipàs municipal i es varen conferir delegacions especials de competències en 
membres de l’Ajuntament, donant-ne compte al Ple en sessió plenària de data 2 
de febrer de 2017.  
El cartipàs municipal està 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. Tresoreria, Rendes i Recaptació. 21. Fires i Mercats.  22. 
E-administració i Informàtica. 23. Estadística. 24. Oficina Municipal d’Atenció al 
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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. 
Vist els Registres d’Entrada E2017003140 i E2017003137de data 9 de febrer de 
2017 d’acord amb els quals el senyor Manuel Toro Coll Regidor delegat de 
Promoció Econòmica , Turisme, i Comerç,  i la senyora Núria Galimany Granés 
Regidora delegada d’Educació, Joventut i Infància, i Coordinació d’actuacions 
derivades del Pla d’acció municipal, renuncien a totes les delegacions especials 
conferides per Decret d’Alcaldia de data 27 de gener de 2017.   
És d’aplicació el que disposen els articles 23 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, 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.  
Per tot això, l'Alcaldessa Presidenta resol: 
PRIMER.-  Acceptar la renúncia presentada pel senyor Manuel Toro Coll, i 
conseqüentment revocar les delegacions especials que dels serveis “Promoció 
Econòmica”, “Turisme” i “Comerç” s’havien conferit a favor del Regidor per Decret 
d’Alcaldia de data 27 de gener de 2017. 
SEGON.- Acceptar la renúncia presentada per la senyora Núria Galimany Granés 
i conseqüentment revocar les delegacions especials que dels serveis 
“d’Educació”, “Joventut i Infància”, i “Coordinació d’actuacions derivades del Pla 
d’acció municipal” s’havien conferit a favor de la Regidora per Decret d’Alcaldia de 
data 27 de gener de 2017. 
TERCER.- Conferir als senyors i senyores que s’esmenten a continuació les 
delegacions especials que per a cada cas i serveis 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. Jordi Masquef Creus: 7. Acció Cívica 
i Drets Civils. 8.  Associacionisme Veïnal. 9. Contractació. 10. Contenciosos. 11. 
Recursos Humans. 12. Tresoreria, Rendes i Recaptació. 13. Fires i Mercats. 14. 
Esports. Dolors Pujol Matas: 15. E-administració i Informàtica. 16. Estadística. 17. 
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC). 18. Gent Gran. 19. Discapacitació. 
20. Salut. 21. Regidoria de la Dona. 22. Benestar Social. Joaquim Felip Gayolà: 
23. Serveis Urbans i Qualitat Urbana. 24. Manteniment. 25. Cultura Popular i 
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Festes. 26. Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.   
QUART.-  Determinar que els delegats a què es refereixen el punt anterior es 
denominaran “regidor/a delegat/ada del servei” que correspongui. 
CINQUÈ.-  Determinar que les delegacions a què es refereixen el punt tercer 
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. ” 
 
----5. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat del decret 
d'Alcaldia de 9 de febrer de 2017 pel qual es van nomenar els dos tinents 
d'alcalde. La Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat 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, articles 48.1 i 55 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 21 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 i article 46 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 51 i 52 del Reglament Orgànic Municipal.  
Vist que per Decret d’Alcaldia de data 31 de gener de 2017 es va deixar sense 
efecte el nomenament de primer i únic Tinent d’Alcalde a favor del senyor Pere 
Casellas Borrell. 
Per tot això, l'Alcaldessa Presidenta resol: 
PRIMER.- Nomenar com a primer tinent d’alcalde el  Regidor senyor Francesc 
Cruanyes Zafra, i nomenar com a segon tinent d’alcalde el Regidor senyor Jordi 
Masquef Creus.  
SEGON.- Notificar-ho als interessats i donar-ne al compte al Ple a la propera 
sessió plenària. ” 
 
----6. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat del decret 
d'Alcaldia pel qual es va conferir la delegació especial a favor del senyor Francesc 
Cruanyes Zafra, 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 locals.  
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Per Decret d’Alcaldia de data  27 de gener de 2017 es va 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.  
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.-  Conferir la delegació especial a favor del senyor Regidor Francesc 
Cruanyes Zafra, sobre l’àmbit territorial del barri de Sant Joan.  
SEGON.- Determinar que la delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant 
actes administratius que afectin a tercers.  
TERCER.- Notificar aquests acords al Regidor delegat i donar-ne compte al Ple 
en la propera sessió que se celebri. ” 
 
----7. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat del decret 
d'Alcaldia de 9 de febrer de 2017 pel qual es van revocar les delegacions 
efectuades a favor del senyor Manuel Toro Coll. 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 2015 es va resoldre el 
següent :  

Primer. Delegar en el senyor Manuel Toro Coll 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 d'activitats extraordinàries que corresponguin a activitats de 
promoció econòmica.   

3. Execució de totes les fases de la gestió del pressupost de despeses que es 
derivin de les delegacions anteriors. 

Segon. Atorgar al senyor Manuel Toro Coll la potestat de resoldre els 
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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 2015 i 
conseqüentment queda sense efecte la delegació a favor del senyor  Manuel Toro 
Coll  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 d'activitats extraordinàries que corresponguin a activitats de 
promoció econòmica.   

3. 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. ” 
 
----8. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat  del decret 
d'Alcaldia de 9 de febrer de 2017 pel qual es va determinar que la regidora Núria 
Galimany Granés deixi de desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació 
parcial. La Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent: 

“Vist que es va acordar que la senyora Núria Galimany Granés, actual 
Regidora delegada dels Serveis d’Educació i de Joventut i Infància, i de 
Coordinació d’Actuacions derivades del Pla d’acció municipal, desenvoluparia el 
seu càrrec en règim de dedicació parcial de vint-i-cinc hores setmanals, per la 
qual cosa meritava 14 pagues anuals per import cadascuna de 1.933,20 Euros. 
Vist que amb Registre d’Entrades E2017003140 de data 9 de febrer de 2017 la 
senyora Núria Galimany Granés ha presentat renúncia de les delegacions 
especials dels serveis “Educació”, “Joventut i Infància” i “Coordinació d’actuacions 
derivades del Pla d’Acció Municipal” que se li varen conferir per Decret d’Alcaldia 
de data 27 de gener de 2017, per la qual cosa no deixarà de desenvolupar la 
dedicació parcial de vint-i-cint hores setmanals. 
LEGISLACIÓ APLICABLE  
Són d'aplicació els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local,  article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, 



 

 7 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local 
de Catalunya, article 13 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 117, 118 i 119 del Reglament orgànic municipal.  
Per tot això, l'Alcaldessa Presidenta resol: 
PRIMER.- Determinar que la Regidora Núria Galimany Granés 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 
donada de baixa de la seguretat social per part de l’Ajuntament de Figueres.  
SEGON.- Notificar aquest Decret a la interessada, Departament de recursos 
humans de l’Ajuntament i a Intervenció municipal . 
TERCER.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que se celebri. ” 
 
----9. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat del decret 
d'Alcaldia de 10 de febrer de 2017 pel que es designar 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 gener de 2017  es designar la Junta de 
Govern Local, presidida per l’Alcaldessa Presidenta, i que estava integrada pels 
següents membres:  

• Francesc Cruanyes Zafra 
• Manuel Toro Coll 
• Jordi Masquef Creus 
• Dolors Pujol Matas 
• Joaquim Felip Gayolà 
• Núria Galimany Granés.  

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 Junta de Govern 
Local efectuada per Decret d’Alcaldia de data 30 de gener de 2017. 
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 
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• Jordi Masquef Creus 
• Dolors Pujol Matas 
• Joaquim Felip Gayolà 

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. ” 
 
----10. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat del decret 
d'Alcaldia de 10 de febrer de 2017 pel qual es va constituir un nou cartipàs 
municipal i es van modificar les delegacions especials atorgades a favor dels 
regidors. La Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent: 

“Per Decret d’Alcaldia de 27 de gener de 2017 , es va constituir el cartipàs 
municipal i es varen conferir delegacions especials de competències en membres 
de l’Ajuntament, donant-ne compte al Ple en sessió plenària de data 2 de febrer 
de 2017, havent-se modificat les delegacions especials a favor de Regidors per 
Decret d’Alcaldia de data 9 de febrer de 2017.  
Es considera necessari modificar altrament els serveis que integren el cartipàs 
municipal, el qual ha d’estar integrat pels següents:  
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. 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 i Infància. 33. Joventut. 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. 
És d’aplicació el que disposen els articles 23 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, 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.  
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Per tot això, l'Alcaldessa Presidenta resol: 
PRIMER.- Constituir nou 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. 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 i Infància. 33. Joventut. 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. 
SEGON.- Modificar les delegacions especials atorgades a favor dels Regidors per 
Decret d’Alcaldia de data 9 de febrer de 2017, conferint als senyors i senyores 
que s’esmenten a continuació les delegacions especials que per a cada cas i 
serveis 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. Jordi Masquef Creus: 7. Acció Cívica 
i Drets Civils. 8.  Associacionisme Veïnal. 9. Contractació. 10. Contenciosos. 11. 
Recursos Humans. 12. Tresoreria, Rendes i Recaptació. 13. Fires i Mercats. 14. 
Joventut. 15.Esports. Dolors Pujol Matas: 16. E-administració i Informàtica. 17. 
Estadística. 18. Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC). 19. Gent Gran. 
20. Discapacitació. 21. Salut. 22. Regidoria de la Dona. 23. Benestar Social. 
Joaquim Felip Gayolà: 24. Serveis Urbans i Qualitat Urbana. 25. Manteniment. 26. 
Cultura Popular i Festes. 27. Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.   
TERCER.-  Determinar que els delegats a què es refereixen el punt anterior es 
denominaran “regidor/a delegat/ada del servei” que correspongui. 
QUART.-  Determinar que les delegacions a què es refereixen el punt segon 
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. ” 
 
----11. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat del decret 
d'Alcaldia de 13 de febrer de 2017 pel qual es van efectuar delegacions a favor de 
la senyora Dolors Pujol Matas. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
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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 de data 30 de juny de 2015 es va delegar a la senyora 
Dolors Pujol Matas totes les facultats de titularitat d’Alcaldia, fins i tot la de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers, sobre les matèries 
delegades.  
Vist que per Decret d’Alcaldia de data 10 de febrer de 2017 s’ha delegat  a la 
senyora Dolors Pujol Matas la delegació especial dels serveis que s’indiquen a 
continuació: “E-Administració i Informàtica” , “Estadística”, “Oficina Municipal 
d’Atenció al Ciutadà (OMAC)”, “Gent Gran”, “Discapacitació”, “Salut”, “Regidoria 
de la Dona”, “Benestar Social”.  
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.  
Per tot això, l'Alcaldessa Presidenta resol: 
Primer.- Revocar el Decret d’Alcaldia de data 30 de juny de 2015 d’acord amb el 
qual  es va delegar a la senyora Dolors Pujol Matas totes les facultats de titularitat 
d’Alcaldia, fins i tot la de resoldre mitjançant actes administratius que afectin 
tercers, sobre les matèries delegades.  
Segon.- Delegar a la senyora Dolors Pujol Matas, 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. Ordenar l’expedició i donar el vistiplau als certificats derivats del Padró 
municipal d’habitants. 
3. Ordenar l’expedició i donar el vistiplau als certificats derivats del Registre 
municipal de parelles de fet. 
4. Ordenar l’expedició i donar el vistiplau als certificats sobre numeració d’edificis. 
5. Ordenar l’expedició i donar el vistiplau als certificats sobre canvi de nom de vies 
públiques. 
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6. Expedients de concessió d’autoritzacions per a accedir a les dades contingudes 
en el Padró municipal d’habitants. 
7. Expedients d’inscripció i exclusió de ciutadans en el Padró municipal 
d’habitants. 
8. Aprovació de les bases reguladores i, si s’escau, concessió d’ajuts econòmics a 
persones necessitades amb la finalitat de sufragar despeses ocasionades per 
l’assistència a centres sanitaris preventius, de tractament, de recuperació o de 
rehabilitació. 
9. Expedients sobre Benestar Social. 
10. Execució de totes les fases de la gestió del pressupost de despeses que es 
derivin de les delegacions anteriors. 
Tercer.- Atorgar a la senyora Dolors Pujol Matas 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. ” 
 
----12. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat del decret 
d'Alcaldia de 13 de febrer de 2017 pel qual es van efectuar delegacions a favor 
del senyor Joaquim Felip Gayolà. 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 de data 9 d’agost de 2016 es va delegar al senyor Joaquim 
Felip Gayolà totes les facultats de titularitat d’Alcaldia, fins i tot la de resoldre 
mitjançant actes administratius que afectin tercers, sobre les matèries delegades. 
Vist que per Decret d’Alcaldia de data 10 de febrer de 2017 s’ha delegat al senyor 
Joaquim Felip Gayolà la delegació especial dels serveis que s’indiquen a 
continuació: “ Serveis Urbans i Qualitat Urbana”, “ Manteniment”, “Cultura popular 
i Festes”, “Seguretat Ciutadana i Protecció Civil” 
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.  
Per tot això, l'Alcaldessa Presidenta resol: 
Primer.- Revocar el Decret d’Alcaldia de data 9 d’agost de 2016 d’acord amb el 
qual es va delegar al senyor Joaquim Felip Gayolà totes les facultats de titularitat 
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d’Alcaldia, fins i tot la de resoldre mitjançant actes administratius que afectin 
tercers, sobre les matèries delegades. 
Segon.- Delegar al senyor Joaquim Felip Gayolà , 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 dels programes de totes les festes que organitzi l’Ajuntament i 
contractació de tot tipus d’espectacles teatrals, musicals i de naturalesa 
anàloga que se’n derivin. 

3. Acceptació de cessions de nínxols, criptes i panteons dels cementiris de 
Figueres a favor de l'Ajuntament. 

4. Reconeixement de drets funeraris a favor de nous adquirents en els 
cementiris de Figueres. 

5. Adjudicació de drets funeraris a favor de nous titulars en els cementiris de 
Figueres. 

6. Fixació d'horaris dels cementiris de Figueres. 
7. Expedició de títols duplicats de drets funeraris per pèrdua dels originals dels 

cementiris de Figueres. 
8. Legalització de drets funeraris en els cementiris de Figueres. 
9. Aprovació de canvis de titularitat de drets funeraris en els cementiris de 

Figueres. 
10. Aprovació del sistema de col�locació de làpides en nínxols, criptes i panteons 

en els cementiris de Figueres i concessió de les llicències o autoritzacions 
corresponents. 

11. Expedients d'activitats extraordinàries que corresponguin a activitats de 
cultura popular i festes. 

12. Expedients sancionadors relatius a matèries de serveis urbans. 
13. Expedients sancionadors relatius a la gestió de residus. 
14. Expedients sancionadors relatius al sanejament d'aigües residuals. 
15. Expedients sancionadors per infraccions de l’Ordenança de civisme i 

convivència ciutadana.  
16. Execució de totes les fases de la gestió del pressupost de despeses que es 

derivin de les delegacions anteriors. 
Tercer.- Atorgar al senyor Joaquim Felip Gayolà 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. ” 
 
----13. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat del decret 
d'Alcaldia de 13 de febrer de 2017 pel qual es van efectuar delegacions a favor 
del senyor Jordi Masquef Creus. La Presidència en fa lectura i el Ple de 



 

 13 

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 de data 30 de juny de 2015 es va delegar al senyor Jordi 
Masquef Creus totes les facultats de titularitat d’Alcaldia, fins i tot la de resoldre 
mitjançant actes administratius que afectin tercers, sobre les matèries delegades.  
Vist que per Decret d’Alcaldia de data 10 de febrer de 2017 s’ha delegat  al senyor 
Jordi Masquef Creus la delegació especial dels serveis que s’indiquen a 
continuació: "Acció Cívica i Drets Civils", "Associacionisme Veïnal",  
"Contractació", "Contenciosos", "Recursos Humans", "Tresoreria, Rendes i 
Recaptació", "Fires i Mercats", "Joventut" i "Esports". 
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.  
Per tot això, l'Alcaldessa Presidenta resol: 
Primer.- Revocar el Decret d’Alcaldia de data 30 de juny de 2015 d’acord amb el 
qual  es va delegar al senyor Jordi Masquef Creus totes les facultats de titularitat 
d’Alcaldia, fins i tot la de resoldre mitjançant actes administratius que afectin 
tercers, sobre les matèries delegades.  
Segon.- Delegar al senyor Jordi Masquef Creus, 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. Ordenar l’expedició i donar el vistiplau als certificats sobre inclusió de 
qualsevol tipus de béns en registres o padrons municipals. 

3. Expedients sobre organització dels serveis de recaptació i tresoreria. 
4. Expedients per a l’aprovació de les liquidacions d'ingrés directe, 

d'autoliquidacions i de dipòsits previs. 
5. Expedients per a l’aprovació d'ingressos que s'han de cobrar mitjançant 

padrons. 
6. Expedients per a la devolució d'ingressos indeguts. 
7. Expedients per al reintegrament de pagaments. 
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8. Expedients per a la concessió de bestretes de caixa fixa i de pagaments a 
justificar segons el límits establerts a les bases d'execució de pressupost. 

9. Expedients per a la rectificació d'errors materials o de fet i dels aritmètics en 
les liquidacions d'ingrés directe, en els dipòsits previs, en les autoliquidacions 
i en els ingressos a cobrar mitjançant padrons. 

10. Expedients per a la resolució de recursos o d'impugnacions contra les 
resolucions dictades en els procediments de recaptació. 

11. Expedients per a la devolució d'avals, fiances, dipòsits, garanties i altres 
anàlogues, tret dels referits a contractes d'obres, de subministraments, de 
serveis, de gestió de serveis públics, de contractes administratius especials i 
de contractes privats de competència de l'Alcaldia. 

12. Expedients per a la concessió de fraccionaments i aplaçaments en el 
pagament de deutes tributàries. 

13. Expedients per a la compensació de deutes i crèdits. 
14. Expedients per a l’aprovació de crèdits incobrables i expedients de fallits. 
15. Expedients per a la derivació de responsabilitat. 
16. Documents comptables de les regles 11, 12 i 13 de la instrucció de 

comptabilitat. 
17. Moviments de fons en metàl�lic de la Corporació que permetin la realització 

material de pagaments acordats prèviament en cas d'absència de l'Alcalde 
President de la Casa Consistorial. 

18. Organització dels mercats municipals en la via pública, concessió, renovació 
de concessions, ampliacions, rectificació de superfícies i canvis de titularitat 
de les parades de venda. 

19. Expedients de concessió de llicències o autoritzacions al personal municipal 
per assistir a cursets de formació.  

20. Expedients per la distribució de les retribucions complementàries que no 
siguin fixes i periòdiques. 

21. Expedients per a l’atorgament d’ajuts socials al personal municipal. 
22. Expedients per a la fixació i adaptació d’horaris del personal municipal. 
23. Expedients disciplinaris per faltes lleus del personal municipal. 
24. Expedients d’atorgament i denegació de dies d’assumptes propis al personal 

municipal. 
25. Expedients per a l’aprovació de la nòmina del personal. 
26. Expedients per a l’aprovació de la nòmina d'assistències dels membres de la 

Corporació a les sessions dels òrgans col�legiats. 
27. Aprovació, gestió i execució de les activitats que es desenvolupin en els 

centres cívics i en els locals socials que depenguin de l’Ajuntament, tret que 
un tercer tingui un dret d’ús exclusiu. 

28. Expedients d'activitats extraordinàries que corresponguin a activitats de fires i 
mercats. 

29. Concessió d'autorització per a la utilització d'instal�lacions i equipaments 
cívics. 
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30. Expedients relatius als serveis d’Esports i Joventut.  
31. Execució de totes les fases de la gestió del pressupost de despeses que es 

derivin de les delegacions anteriors. 
Segon. Atorgar al senyor Jordi Masquef Creus 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. ” 
 
----14. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret d'Alcaldia de 23 de febrer 
de 2017 pel qual es va sol�licitar una subvenció a la Diputació de Girona per al 
Programa de creixement i innovació empresarial 2017. La Presidència en fa 
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret 
següent: 

“En el Butlletí Oficial de la Província de Girona 231 de 2 de desembre de 
2016 es va publicar l'Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de 
les subvencions al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament 
econòmic, any 2017. En el Butlletí Oficial de la Província de Girona 18 de 26 de 
gener de 2017 es va publicar l'edicte d'aprovació de la convocatòria de 
subvencions del programa de suport a projectes singulars de desenvolupament 
econòmic, anualitat 2017.  
Entre les entitats que poden sol�licitar aquestes subvencions hi figuren els 
ajuntaments adherits a la xarxa de serveis locals de promoció econòmica de la 
Diputació de Girona, com és el cas de l'Ajuntament de Figueres.  
Cada actuació podrà rebre una subvenció d'un màxim del 75% del pressupost 
elegible, amb un límit de 20.000 euros.  
Es podran imputar a la subvenció despeses realitzades amb posterioritat a l'1 de 
novembre de 2016 i fins al 31 d'octubre de 2017. Dins de les despeses elegibles 
hi ha els serveis professionals externs.  
Les actuacions subvencionables hauran d'estar dins dels àmbits següents:  
- Consolidació empresarial  
- Economia social i solidària  
- Atracció d'inversió  
- Dinamització de polígons d'activitat econòmica  
Un dels objectius principals de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de 
Figueres és el foment de la competitivitat de les empreses del territori per a 
facilitar-ne el creixement i la generació d'ocupació.  
El programa de creixement i innovació empresarial oferirà a les empreses de l'Alt 
Empordà assessorament especialitzat, a través d'assessors externs, de manera 
que puguin millorar la seva competitivitat.  
L'Assessorament se centrarà en els àmbits següents:  
1) Model de negoci / planificació estratègica  
2) Màrqueting, vendes i distribució  
3) TIC i e-commerce  
4) Internacionalització  
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Les empreses podran sol�licitar els àmbits en els que estiguin interessades. 
Cadascun dels assessoraments consistiran en el següent:  
- 3 sessions d'assessorament de 2 hores a la seu de l'empresa: 1) Sessió inicial 
de diagnosi 2) Sessió de definició del pla d'acció 3) Sessió de seguiment  
- Lliurament per part de l'expert d'un pla d'acció a l'empresa  
D'una banda es crearà una base d'experts, cadascun dels quals estarà 
especialitzat en algun dels àmbits empresarials.  
De l'altra es publicaran unes bases per a que les empreses pugui sol�licitar 
l'assessorament; un jurat valorarà les sol�licituds en base a diferents criteris 
(necessitat detectada; impacte de l'assessorament en l'activitat de l'empresa; 
sector empresarial [en base als prioritzats en el pla estratègic comarcal]).  
Cada empresa podrà demanar un màxim de 2 assessoraments.  
Els assessoraments aniran enfocats a detectar àrees de millora en les empreses 
en els àmbits treballats i proposaran accions concretes a implementar. Així mateix 
els assessors intentaran identificar elements comuns entre les empreses que 
permetin l'estructuració de projectes comuns.  
Aquest programa estaria englobat dins de la categoria de Consolidació 
empresarial.  
Es faran un total de 30 assessoraments, amb un cost total de serveis 
professionals externs de 14.880 euros.  
D'aquests 14.880 euros el 75%, 11.160 euros, anirien a càrrec de la subvenció de 
la Diputació de Girona, la resta, 3.720 euros, anirien a càrrec de la partida 2017 
401 43300 226992 FIGUERES PRESENTACIÓ CAPTACIÓ INVERSIONS 
Vist l’informe del Cap de promoció económica adjunt a l’expedient, informant 
favorable. 
Vist l’informe del Tècnic d’Administració General que, sempre tenint en compte les 
advertències fetes en el seu informe adjunto a l’expedient, informe favorable  
Per tot això, l'Alcaldessa Presidenta resol: 
1r.-Sol�licitar una subvenció d'11.160 euros a la Diputació de Girona per al 
Programa de creixement i innovació empresarial en base a la convocatòria de 
subvencions del programa de suport a projectes singulars de desenvolupament 
econòmic, anualitat 2017. 
2n.-Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple Municipal en la propera sessió que 
se celebri. ” 
 
----15. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret d'Alcaldia de 23 de febrer 
de 2017 pel qual es va sol�licitar una subvenció a la Diputació de Girona en el 
marc de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica. La Presidència en fa 
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret 
següent: 

“La Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica, té com 
a línia d’actuació prioritària la col�laboració en projectes relacionats amb el foment 
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de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis 
del seu àmbit territorial.  
En aquest marc d’actuació, la Diputació de Girona ha considerat la conveniència 
de consolidar i potenciar la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (a 
partir d’ara XSLPE) per millorar la capacitació dels municipis i les comarques en la 
realització de polítiques locals de promoció econòmica, habilitant un espai de 
treball per aprofitar les sinergies i complementarietats de les entitats locals 
adherides així com per a la implementació de les seves futures polítiques de 
Promoció Econòmica.  
L’Ajuntament de Figueres, a través de l’àrea de Promoció Econòmica, porta a 
terme projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament 
local. En aquest sentit els eixos de treball d’aquesta àrea estan en consonància 
amb els que s’estableixen a la XSLPE.  
Per aquest motiu, en data 24 de novembre de 2015, l’Ajuntament de Figueres va 
aprovar per decret d’Alcaldia l’adhesió a la XSLPE per al període 2016-2019.  
En data 2 de desembre de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (núm. 231) l'Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de 
les subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als 
ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la 
Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).  
En data 26 de gener de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (núm. 18) l'edicte de la convocatòria de subvencions per a projectes i 
accions de promoció econòmica, anualitat  2017.  
Les bases reguladores estableixen, en el seu punt 5, que les accions i projectes 
es podran executar entre l’1 de novembre de l’any anterior a la convocatòria i el 
31 d’octubre de l’any de publicació de la convocatòria i en el marc de les línies de 
treball següents: mercat de treball, teixit productiu i sector comercial; així mateix, 
el punt 8 determina que la subvenció cobrirà el 80% del cost del projecte/acció 
fins a un màxim de 3.000 euros (tres mil euros) que es podran incrementar en 
1000€ si l'entitat presta el servei de creació i consolidació empresarial.  
Objectius  
a) Oferir a persones aturades amb experiència en els sectors laborals que 
comportin atenció al client (comerç, recepcionista, administració, hostaleria...) 
l'adquisició de competències comunicatives en llengua francesa i anglesa (nivell 
A2).  
b) Oferir a persones emprenedores un curs de creació d'empreses. 
El 86,36% de les contractacions del municipi de Figueres es registren en el sector 
serveis segons dades de XIFRA de l'últim trimestre de 2016. I per tant, continua 
essent un objectiu clau l'impuls de la formació per augmentar l'ocupabilitat de les 
persones demandants de feina. És per això que es proposen accions per a la 
millora de competències lingüístiques en francès i anglès de nivell A2 (nivell 
reconegut pel Marc Comú europeu de referència per a les llengües). 
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L'adquisició de competències comunicatives en llengua estrangera, en particular 
el francès i l'anglès, representa clarament una millora de l'ocupabilitat, ja que 
apareix com a requisit en moltes ofertes de treball a la zona de Figueres i de l'Alt 
Empordà en les quals es fa atenció al client.  
Des de l'Àrea de Promoció Econòmica també es vol fomentar l'emprenedoria com 
a instrument generador d'activitat econòmica i ocupació al territori. En aquesta 
línia es considera especialment important poder formar a les persones 
emprenedores per a que puguin tirar endavant els seus projectes empresarials 
amb majors garanties d'èxit. Es preveu oferir un curs de creació d'empreses 
fraccionat en tres mòduls: Mòdul I Introducció (Pla d’empresa, pla 
economicofinancer, avantatges i riscos de crear una empresa, eines 2.0, aspectes 
legals, laborals, financers, tramitació, fiscals i subvencions), Mòdul II Fiscalitat 
(Comptabilitat i fiscalitat per autònoms i confecció de llibres de registre obligatoris) 
i Mòdul III Màrqueting (Coneixement de mercat, posicionament, tècniques de 
venda, comercialització, etc).  
Es per això que des de l'Àrea de Promoció Econòmica es considera d'interès 
programar per una banda accions encaminades a millorar el nivell de coneixement 
de la llengua francesa i anglesa de la població demandant de feina desocupada 
amb un perfil orientat al sector serveis i, per l'altra, oferir una acció adreçada a 
persones emprenedores encaminada a donar eines per a la creació d'empreses. 
Es proposa la implementació de les següents accions en l'àmbit de mercat de 
treball i en l'àmbit del teixit productiu amb el pressupost i característiques 
següents: 
Mercat de treball  
1 acció formativa de francès atenció al client (60h) 2.200 € 
1 acció formativa d’anglès atenció al client (60h) 2.200 € 
Teixit productiu  
Mòdul I Introducció a la creació d’empresa 1.464 € 
Mòdul II Fiscalitat 960 € 
Mòdul III Màrqueting 744 € 
TOTAL PRESSUPOST 7.568 € 

El pressupost total és de 7.568 euros, dels quals 4.000 euros es finançaran a 
través de la sol�licitud de subvenció de 7.568 euros a la XSLPE. L'import restant, 
3.568 euros, ha de ser d'aportació municipal. D'aquesta quantitat, 1784 euros, 
hauran d'anar a càrrec de la partida 17 401 32600 22606 Pla estratègic per a la 
formació i 1.784 euros hauran d'anar a càrrec de la partida 17 401 43300 226990 
Creació d'Empresa. 
Vist l’informe del tècnic mitjà en activitat econòmica, adjunt a l’expedient, 
informant favorablement. 
Vist l’informe del Tècnic d’Administració General, sempre tenint en compte les 
advertències fetes en el seu informe adjunt a l’expedient. 
Per tot això, l'Alcaldessa Presidenta resol: 
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1r.- Sol�licitar una subvenció de 4.000€ (quatre mil euros) a la Diputació de Girona 
en el marc de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). 
2n.- Aprovar les accions proposades anteriorment relatives a l'àmbit Mercat de 
Treball, amb una aportació municipal de 3.568 euros (tres mil cinc-cents seixanta-
vuit euros), dels quals 1.784 euros, hauran d'anar a càrrec de la partida 17 401 
32600 22606 Pla estratègic per a la formació i 1.784 euros hauran d'anar a càrrec 
de la partida 17 401 43300 226990 Creació d'Empresa. 
3r.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple Municipal en la propera sessió que 
se celebri. ” 
 

----16. Obres municipals: S'aprova definitivament el projecte d'obra municipal 
ordinària denominat "Projecte executiu per instal�lar una carpa al nucli de 
Vilatenim".  El senyor Felip Gayolà procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"Relació de fets. 
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió del 27 d’octubre de 2016 va aprovar 
inicialment el projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte executiu per 
instal�lar una carpa al nucli de Vilatenim”, per un import total d’execució per 
contracte, que inclou l’IVA de 95.465,53 €. Aquest es divideix en dues fases: la 
primera amb un import d’execució per contracte de 44.445,37 €, que inclou l’IVA i 
la segona fase amb un preu d’execució per contracte, que inclou l’IVA, de 
51.020,16 €. 
2. L’expedient s’ha exposat al públic durant un termini de 30 dies hàbils amb la 
publicació d’un anunci al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament en data 14 de 
novembre de 2016, publicació a la premsa local el dia 22 de novembre de 2016, i 
la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona el dia 29 de novembre de 
2016.  
3. L’informe jurídic per a l’aprovació inicial del projecte, demanava “sol�licitar 
informe, amb la tramesa d’aquest projecte als serveis territorials a Girona de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments” així com “que 
l’autor d’aquest projecte hauria de tenir la titulació d’arquitecte superior, sense 
perjudici de que pugui comptar amb la col�laboració professional de l’enginyer per 
a les parts o projectes parcials que corresponguin”. Pel que fa al primer d’aquests 
requeriments, l’arquitecte municipal ha emès informe establint que “el projecte 
contempla la construcció d’una carpa de 375 m2 i amb una ocupació màxima de 
292 persones destinada a local polivalent. Aquestes condicions fan que l’edifici no 
estigui dins dels supòsits sotmesos al control preventiu de l’Administració de la 
Generalitat recollits a l’Annex 1 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis”. 
Pel que fa al segon dels requeriments, en data 18 de gener de 2017, l’empresa 
adjudicatària dels treballs (ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SLU) presenta 
exemplar del projecte per a la seva aprovació definitiva, signat per l’arquitecta 
Marta Barragan Castañer conjuntament amb els enginyers Joan Macarro i Ortega 
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i Pau Frigola i Marcet, en nom de l’empresa adjudicatària, donant compliment a 
l’informe jurídic de data 19 d’octubre de 2016. 
4. Amb l’aprovació inicial del projecte s’han sol�licitat informes a les companyies 
de serveis. Durant el període d’exposició al públic s’ha rebut informe del Servei de 
Parcs i Jardins de l’empresa Fisersa Ecoserveis SA,  del Servei d’Enllumenat 
Públic de l’empresa Fisersa Ecoserveis SA, i de  Telefònica de España SAU.  
5. L’arquitecte tècnic municipal ha emès informe de data 26 de gener de 2017, 
que consta a l’expedient, favorable a l’aprovació definitiva del projecte. 
Fonaments de dret. 
1.- La llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, modificada, 
entre d’altres per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local així com el Decret Legislatiu  2/2003 de 28 
d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva de projectes 
d’obres. També, la  Disposició addicional segona del  Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector Públic. 
2.- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, que regula el procediment d’aprovació dels projectes 
d’obres locals ordinàries. 
3.- La llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, que estableix la 
titulació necessària per la redacció dels projectes en funció del tipus d’obra i dels 
usos als que es pretén destinar. 
3.- El Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Hisendes Locals. 
5. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
Resolució. 
Per tot l’anterior, la Comissió informativa general proposa que el Ple de 
l’Ajuntament adopti els acords següents: 
1r.- Aprovar definitivament el projecte d’obra municipal ordinària denominat 
“Projecte executiu per instal�lar una carpa al nucli de Vilatenim”, per un import 
total d’execució per contracte, que inclou l’IVA de 95.465,53 €. Aquest projecte es 
divideix en dues fases: la primera amb un import d’execució per contracte de 
44.445,37 €, que inclou l’IVA i la segona fase amb un preu d’execució per 
contracte, que inclou l’IVA, de 51.020,16 €. 
2n.- Publicar l’anunci d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació. 
3r.- Publicar el projecte al portal de la transparència, per al seu accés i consulta 
pública, d’acord amb el que disposa l’article 10,1,d) de la Llei 19/2014 del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. 
4rt.- Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
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 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que diu que celebra que 
es pugui tirar endavant aquesta carpa; que dilluns començaran les obres; que s'ha 
de recordar que el motiu de l’enderrocament de la sala de Vilatenim va ser pel 
desdoblament de la Comarcal-260; que el veïnat del nucli de Vilatenim no té un 
lloc on poder efectuar les seves trobades socials; que, seria una bona solució 
aquesta instal�lació amb caràcter provisional, però de manera prou consolidada 
perquè pugui durar uns quants anys i que amb l'aprovació d'aquest projecte les 
obres començaran dilluns que ve. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el dictamen abans transcrit. 
 
----17. Urbanisme: S'admet la facturació de la quantitat íntegra corresponent a 
l'Avanç del POUM. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"Mitjançant acord del Ple Municipal de data 4 de juny de 2013 es va 
adjudicar el contracte per el “Projecte per la prestació del servei de revisió del pla 
general d’ordenació urbana de Figueres” a la UTE Ferran Navarro Acebes & 
Urbaning 09, SLP, posteriorment es va donar conformitat al canvi de denominació 
social de l’empresa integrant UTE Ferran Navarro Acebes & Urbaning 09, SLP, 
que ara és UTE Ferran Navarro Acebes i Taller d’Estudis i Serveis d’Estratègies 
Urbanes, SLP. 

En data 6 de setembre de 2016 l’adjudicatària presenta instància, amb 
registre d’entrada E2016018093, exposant, en resum, que en data 14 de maig de 
2015 van lliurar l’Avanç del Pla, que els treballs s’han interromput, que es va 
donar conformitat a la factura corresponent al 20% dels treballs de redacció de 
l’Avanç, però que no així al 5% restant que el plec lliga a una segona onada de 
tallers de participació, que la interpretació que es fa del plec en aquest punt no és 
correcta, hi ha una contradicció en el plec i la interrupció no els és imputable i els 
causa perjudicis econòmics, que atès el canvi de consistori poden caldre 
modificacions a l’Avanç,  que no hauria d’anar al seu càrrec el subministrament de 
plafons ja que el procés de participació està encarregat a una altra empresa i 
sol�licita que s’admeti la facturació del 5% restant corresponent a l’Avanç, la 
facturació d’un 5% addicional dels honoraris totals del contracte en compensació 
de les despeses ocasionades per l’aturada dels treballs, que s’habiliti, si s’escau, 
una partida del 20% dels honoraris en previsió de canvis a l’Avanç i que es deixi 
sense efecte l’obligació de subministrament de plafons establerts a l’apartat c de 
la clàusula 8 del plec de Prescripcions Tècniques o se supediti a les necessitats a 
concretar.  

Vist l’informe emès pel Cap del Servei d’assessorament jurídic d’Urbanisme 
en data 19 de gener de 2017 que diu el següent: “Informe jurídic relatiu a la 
reclamació del contractista redactor del POUM de 6-9-2016  (5% dels treballs de 
l’avanç del POUM) El Sr. Fernando Navarro Acebes, en representació de la UTE 
Ferran Navarro Acebes i Urbaning 09, SPL, entitat contractista per a la redacció 
del POUM de Figueres,  amb escrit registrat d’entrada a l’Ajuntament del dia 6 de 
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setembre de 2016, demana, en síntesi: - que s’admeti la facturació del 5% dels 
honoraris restants corresponents a la fase de redacció de l’avanç del POUM. - 
que s’habiliti una partida addicional d’un màxim del 20% dels honoraris contractats 
en previsió de canvis en el redactat o propostes alternatives que siguin necessaris 
per a poder consensuar el document de l’avanç i efectuar la seva exposició 
pública. - que es deixi sense efecte la obligació del subministrament dels plafons 
rígids establerts a l’apartat c de la clàusula 8a. del plec de prescripcions tècniques 
o que en tot cas quedi supeditada a les necessitats que en el seu moment es 
puguin concretar en el marc del desenvolupament de la difusió de l’Avanç del 
POUM per part de l’empresa Neòpolis. 1.- En relació amb la primera qüestió: Els 
documents de l’Avanç del POUM van ser entregats el 14 de maig de 2015. El 5% 
que reclama el contractista es refereix al percentatge que no s’ha abonat encara i 
que es correspon als treballs de l’Avanç del POUM, efectivament elaborats, però, 
que es preveu abonar al moment de realitzar la fase 2 del programa de 
participació ciutadana, fase de participació que es preveu de fer, justament 
després d’aprovat i exposat al públic l’Avanç, per a fomentar la divulgació dels 
treballs de l’Avanç i suscitar la participació ciutadana en aquesta fase. El 
contractista fonamenta aquesta petició en la incoherència que es produeix entre el 
Programa de participació ciutadana del POUM de Figueres contingut a l’Annex I 
de l’acord plenari de 3 de setembre de 2013 i el desglossament temporal del 
pagament dels treballs d’acord amb la clàusula 6a. del Plec de clàusules 
administratives particulars del contracte administratiu de serveis que obliga a les 
parts. Examinat l’anterior, resulta el següent: Les fases previstes a l’Annex de 
participació ciutadana preveuen diferents fases, la primera de les quals, s’ha 
completat i és la que es correspon amb el calendari d’elaboració dels treballs 
inicials de redacció del POUM, fins a l’avanç del POUM, participació que s’ha 
complementat amb dues assemblees participatives. La segona fase de 
participació, per raons temporals,  no es pot portar a terme fins que l’Ajuntament 
no ha aprovat i exposat al públic l’Avanç del POUM. Per tant, resulta 
imprescindible, per a emprendre la segona fase de participació, haver redactat el 
document de l’Avanç, cosa que ha fet el contractista. El Plec de condicions 
administratives particulars del contracte de serveis preveu a l’article 6 que per la 
redacció de l’Avanç, s’abonarà al contractista el 25% del total del preu del 
contracte, si bé, esglaonant el seu pagament fraccionat en 5 parts iguals, l’última 
de les quals (és a dir el 5% que reclama el contractista i encara no ha abonat 
l’Ajuntament) s’ha de fer efectiva amb motiu de la realització de la fase 2 de la 
participació ciutadana, però quina fase no es pot iniciar fins que l’Ajuntament no 
ha acordat l’exposició pública de l’Avanç. Aquesta hipotètica discordança temporal 
entre les previsions del programa de participació ciutadana i el plec de clàusules 
administratives particulars resultaria mínima o amb escassos efectes si entre el 
moment de la presentació de l’Avanç i el moment en què l’Ajuntament acorda 
exposar-lo al públic i per tant s’emprèn, acte seguit, la fase 2 del programa de 
participació ciutadana, transcorre un temps raonable. El plec de clàusules 
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administratives particulars no fixa un termini entre la presentació de l’Avanç per 
part del contractista i la data d’exposició pública d’aquest. Aquesta indefinició 
temporal no pot ser interpretada en un sentit capriciós o abusiu per una de les 
parts contractants i en perjudici de l’altra. I, sabem que hem de rebutjar una 
interpretació segons la qual l’administració no pot pretendre un benefici – una 
dilació en el pagament del treball executat – que fonamenta en la seva pròpia 
torpesa o demora. (“Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”). Qui subscriu 
considera que pot donar-se aquesta situació no desitjada, atès que el fet que des 
de la presentació de l’Avanç per part del contractista el 14 de maig de 2015, fins a 
aquesta data, a gener de 2017, ja han transcorregut 20 mesos (situació 
contractual no prevista als plecs) i l’Ajuntament encara no ha aprovat ni exposat al 
públic l’Avanç del Pla, ni ha plantejat alteracions, variacions, esmenes o altres 
alternatives respecte del document de l’Avanç, cosa que suposa una dilació o 
interrupció en el ritme normal o previsible i que pot provocar conseqüències no 
previstes i negatives al contractista, per una situació de fet que no és  imputable al 
contractista, ja que aquest va donat  compliment al contracte amb la presentació 
de l’Avanç del POUM i quina documentació  resultava adequada des del punt de 
vista tècnic, jurídic i documental. I, la col�laboració del contractista en la segona 
fase de la participació no s’ha demorat o no s’ha executat,  per causa imputable al 
contractista. Cal tenir en compte que  les certificacions d’obra i els pagaments al 
contractista (especialment en un contracte complex i de llarga durada com aquest) 
són pagaments a bona compte de la liquidació final del contracte, i que les 
obligacions del contractista són objecte de les degudes garanties per assegurar la 
bona execució del contracte. I que la demora en la culminació de la fase 2 de 
participació ciutadana i que motiva la demora en el pagament restant del 5% dels 
treballs de l’Avanç, no és atribuïble al contractista, i que aquesta demora no esta 
prevista al plec de clàusules. Els elements examinats permeten concloure en 
opinió de qui subscriu, que, en aplicació dels principis generals del dret, el principi 
d’equitat i  bona fe contractual,  no resulta contrari a dret autoritzar el pagament 
del  5% que resta abonar per la realització dels treballs de l’Avanç del POUM 
presentats pel contractista, com a pagament a bona compte i anticipat respecte de 
la data de celebració de la segona fase de participació ciutadana, i quin moment 
no depèn de la voluntat del contractista. 2.- En relació amb la segona qüestió: 
l’ampliació d’un 20% de la partida dels honoraris contractats en previsió de canvis 
en el redactat o propostes alternatives que siguin necessaris per a poder 
consensuar el document de l’avanç i efectuar la seva exposició pública. Aquesta 
petició no és, en sentit propi, una reclamació que es correspongui amb un dret 
exigible per part del contractista i se situa en l’àmbit del que pot resultar 
“convenient”, o “prudent”. No resulta, ara com ara, legalment exigible. La seva 
resposta requereix un judici de valor, amb la incorporació, si s’escau, dels 
elements materials que corresponguin, que haurà de valorar l’òrgan de 
contractació, que és el mateix que aprova el pressupost municipal o les seves 
modificacions. 3.- En relació amb la tercera qüestió: la petició de deixar sense 
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efecte la obligació del subministrament dels plafons rígids establerts a l’apartat c 
de la clàusula 8a. del plec de prescripcions tècniques o que en tot cas quedi 
supeditada a les necessitats que en el seu moment es puguin concretar en el 
marc del desenvolupament de la difusió de l’Avanç del POUM per part de 
l’empresa Neòpolis. Aquesta és una exigència contractual concreta i acceptada 
pel contractista. Ara com ara, no s’aprecien elements que fonamentin suprimir 
aquesta obligació, sense perjudici  que en la seva concreció i materialització 
s’hagi de coordinar, com assenyala el contractista, “en el marc del 
desenvolupament de la difusió de l’Avanç del POUM per part de l’empresa 
Neòpolis.” Per tot l’anterior es conclou que: 1r.- Resulta ajustat a dret, pels motius 
exposats, autoritzar el pagament del 5% (del 25% de l’Avanç) que demana el 
contractista amb l’escrit registrat d’entrada de 6 de setembre de 2016 i quin 
pagament es pot autoritzar per haver presentat el treball de l’Avanç del POUM, 
efectivament, i fonamentant aquest pagament, per una part, com a pagament a 
bona compte dels treballs totals del contracte, i per l’altra part, com  a “anticip” 
respecte de la previsió de l’execució de la fase 2 del programa de participació 
ciutadana, quina fase no s’ha executat i quina demora no depèn i no és imputable 
al contractista. 2n.- Desestimar la resta de pretensions, sense perjudici d’adoptar 
el que resulti adient, en funció de l’evolució dels treballs de redacció del POUM 
que resten per executar i de les actuacions que es plantegin en el procés 
d’aprovació del POUM. 3r.- L’òrgan competent per a adoptar l’acord corresponent 
és, atesa la durada del contracte, l’Ajuntament Ple, i, per raó de la matèria, 
resulten preceptius els informes de secretaria i d’intervenció, sense perjudici de 
l’informe lletrat de l’oficina de contractació, tot l’anterior, atès que l’acord proposat 
no és limita a l’execució del contracte sinó que suposa una interpretació o 
innovació de les seves clàusules. Tot l’anterior s’informa sense perjudici d’un 
millor i més fonamentat informe que en dret correspongui.” 
 Vist l’informe emès per la Cap del Servei de Contractació de data 19 de 
gener d’enguany, el contingut del qual es transcriu pel que fa as fonaments de 
dret i conclusió: “II.- FONAMENTS DE DRET 1.- Pel que fa a la sol�licitud que 
s’admeti la facturació del 5 % restant de la quantitat corresponent a la part fixe del 
preu, en base a l’informe dels serveis d’urbanisme i per raons d’equitat, considero 
que es pot admetre la sol�licitud. 2.- Pel que fa a la sol�licitud de que s’admeti la 
facturació per part de l’equip redactor d’un 5 % addicional dels honoraris totals 
contractats en compensació de les despeses ocasionades per l’aturada dels 
treballs: L’article 220 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en endavant 
TRLLCSP, estableix: “1.Si l’Administració acordés la suspensió del contracte o 
aquella tingués lloc per l’aplicació del disposat a l’article 216, s’aixecarà una acta 
en la que es consignaran les circumstàncies que l’han motivada i la situació de fet 
en l’execució d’aquell. 2. Acordada la suspensió, l’Administració abonarà al 
contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest”. Doncs, bé, el 
contractista no ha demostrat uns perjudicis concrets soferts. Es podria considerar 
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com a tals els que derivin del manteniment de l’aval durant el termini en que el 
contracte hagi quedat suspès de fet. La sentència STSJ Asturias, sala 
contenciosa, n. recurs 2627/1995. El contractista per a la revisió d’un POUM 
demana revisió de preus. La sentència declara que del 2 octubre 1992 a 19 abril 
1994 hi va haver paralització per causa imputable a l’administració, però que 
d’això no es dedueix “la necessitat de procedir a la revisió de preus del contracte, 
ja que apart que resulta contrari a les clàusules del propi contracte i als principis 
d’inalterabilitat i immutabilitat dels contractes administratius, així com al de risc i 
ventura del contracte, de dit retard no queda acreditat que es trenqui l’equilibri que 
condueixi a la necessitat de compensat els desajustaments que s’haguessin 
produït.......”. L’article 308 del mateix TRLLCSP estableix com a causa de 
resolució dels contractes de serveis la suspensió del contracte per causa 
imputable a l’Administració per termini superior a un any acordada per 
l’Administració i amb dret a l’abonament del 10 % del preu dels treballs pendent 
de realitzar en concepte de benefici deixat d’obtenir (art. 309). 3.- Pel que fa a la 
sol�licitud que s’habiliti una partida d’un màxim del 20 % dels honoraris contractats 
en previsió de canvis en el redactat de l’Avanç del POUM: Pel simple canvi en el 
Consistori, fet que succeeix cada 4 anys i sempre és probable que passi en la 
tramitació d’un POUM, no es té dret a una major retribució. El plec preveu a la 
Fase d’Avanç sols una retribució fixa, no hi ha una retribució variable. En fases 
posteriors sí que s’estableix una retribució variable si s’han de fer certes 
modificacions. Si el Plec hagués volgut establir retribució variable també per la 
fase d’avanç, ho hagués establert. La clàusula 1 estableix que inclou “el conjunt 
de documents”, la clàusula 16 del plec tècnic estableix que en el decurs de la 
redacció l’equip coordinador podrà aportar indicacions que l’equip redactor haurà 
de recollir, la clàusula 19 estableix que l’ajuntament revisarà els treballs i els 
acceptarà. Les causes de modificació del contracte estan expressament 
establertes a la normativa, no hi ha cap causa de modificació del contracte per 
transcurs del temps. La sentència STSJ Comunitat Valenciana, secció 3, 
sentència 5 desembre 2006, en un plet en el que la contractista al�legava que no 
tenia obligació d’elaborar o reelaborar el projecte de PGOU una vegada que 
l’Ajuntament hagués assumit les rectificacions en el tràmit d’aprovació definitiva, la 
sentència conclou que aquesta obligació la incumbia, ja que no es comprèn com 
pot concloure’s l’elaboració tècnica d’un PG, necessària, per a l’aprovació 
definitiva, si el contractista no elabora o reelabora el projecte a partir de les 
modificacions assumides per l’Ajuntament i que cal aplicar l’article 1285 del Codi 
Civil, que diu que “... les clàusules dels contractes han d’interpretar-se les unes 
per les altres, atribuint-se a les dubtoses el sentit que resulti del conjunt de totes”. 
4.- Pel que fa a la sol�licitud de no subministrar Plafons, només cal dir que el plec 
és de compliment obligatori, és la llei de contracte i no es pot modificar. Pel fet de 
presentar.se a una licitació, l’empresa accepta el Plec. 5.- El TRLLCSP recull les 
causes possibles de modificació del contracte en els articles 105 a 107, les quals 
o bé han d’estar previstes de forma clara i precisa al Plec o bé són les que dita 
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normativa cita, cap de les quals concorre en el cas estudiat. 6.- Article 275 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per DL 
2/2003, de 28 d’abril, pel que fa a la necessitat d’informe dels interventors i 
secretaris municipals. III.- CONCLUSIÓ 1.-Qui subscriu informa que no es pot 
atendre la sol�licitud de l’adjudicatària i s’ha de desestimar, llevat del referit a la 
facturació del 5 % restant corresponent a l’Avanç del Pla, que es pot estimar. 2.- 
Igualment informo que s’ha produït una suspensió de fet del contracte, segons 
resulta de l’informe del Servei d’Urbanisme. 3.- Atès que la sol�licitud es refereix a 
modificacions del contracte, cal informe de secretaria i intervenció.” 

Vist el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per 
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la Comissió Informativa 
General proposa al Ple de l’Ajuntament de Figueres l’adopció dels següents 
acords:  

1er.- Admetre la facturació de la quantitat integra corresponent a l’Avanç 
del POUM, que és el 25% del preu del contracte, part fixe, i que suposa la 
facturació del 5% restant, és a dir, 11.875 € més IVA. 

2on.- Desestimar la sol�licitud de l’adjudicatària en tot allò no inclòs a 
l’acord anterior. 

3er.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l'execució dels acords anteriors." Prossegueix amb l’ús de la 
paraula la Presidència que diu amb el reconeixement d’aquesta facturació es 
pagaria fins al 25 % del preu del contracte a l’equip redactor del POUM; que a 
data d’avui està l’avanç el POUM aprovat i que n’han anat tenint coneixement tots 
els regidors a mida que aquest mes de febrer s’han reprès els treballs de redacció 
d’aquest Pla general.  

Seguidament, intervé la senyora Lladó Saus que diu que voldrien preguntar 
si el govern té previst fer una presentació pública a la ciutadania que hi pugui 
estar interessada de la mateixa manera que en poden tenir coneixement els 
regidors, ja que en part aquest avanç neix dels tallers participatius que es van dur 
a terme en el seu moment. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que 
encara que no sigui estrictament obligatori d’acord amb la llei aquest avanç surt 
de tota la bateria de tallers participatius que es van fer a l’hivern i la primavera de 
2014-2015; que el pas següent per procediment i per metodologia d’acord amb el 
contracte seria l’aprovació per ple i iniciar una segona participació ciutadana; que 
no hi ha cap inconvenient en què es pugui fer una audiència pública sobre aquest 
avanç i que cal seguir amb la redacció d’aquest POUM ara que s’ha reprès aquest 
mes de gener. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el dictamen abans transcrit. 
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----18. Ordenances municipals: S'aproven els preus públics relatius a l'entrada a 
Firagri 2017. El senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

"El servei de Fires i Mercats de l’Ajuntament organitza la 14a edició de la 
fira Agrícola i Ramadera de les Comarques Gironines 2017 (Firagri) del 10 al 12 
de març de 2017, al Recinte Firal de Figueres, essent necessària l’aprovació dels 
corresponents preus públics. 
 "Firagri és una fira bianual dedicada a productes i serveis vinculats a  
l’agricultura i la ramaderia i que té com a finalitat el contacte amb clients, la imatge 
i la presentació de novetats del sector. 
A les Ordenances Fiscals per al 2017 (BOPG Núm. 247 – 29 de desembre de 
2016), es contemplen les taxes per parades fixes a Firagri, en concret  dins 
l'ANNEX   en el punt 1.5.A.7 
1. TAXES PER UTILITZACIONS PRIVATIVES I APROFITAMENTS ESPECIALS 
DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.  (...)  
1.5. TAXA PER INSTALLACIÓ DE QUIOSCOS, PARADES, MERCATS, 
BARRAQUES, FIRES, INDÚSTRIES AL CARRER I AMBULANTS I ALTRES 
INSTALLACIONS ANÀLOGUES  Segons la naturalesa específica de cada 
aprofitament, s’estableixen les següents tarifes:   
1.5.A) PARADES FIXES (...)  
1.5.A.7. Firagri 
Espai exterior 5,40 €/m2 
Estand interior 862,95 €/unit 
En l’expedient consten el informe del Tècnic de fires i mercats de l'Ajuntament de 
Figueres en el que posa de manifest el estudi de costos realitzat, i el per que dels 
imports dels preus públics, 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 l’entrada de la fira, així com els diferents serveis 
que s’oferiran als expositors participants a Firagri 2017, i que són els següents: 

Entrada Firagri 1,00 €   

Connexió i consum elèctric exterior 3Kw 10,00 €   

Consum addicional energia elèctrica i consum 33,70 € /Kw 

Taula 27,60 € /u 

Cadira 9,20 € /u 

Prestatgeria 30,00 € /u 

Taulell 28,40 € /u 

Assegurança 36,00 €   

Contraportada color (20,9 x 14,8 cm) 270,00 €   

Pàgina color (20,9 x 14,8 cm) 200,00 €   

½ pàgina color (10,4 x 14,8 cm) 110,00 €   
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2 mòduls V. (10,4 x 7,4 cm)  70,00 €   

2 mòduls H. (5,2 x 14,8 cm) 70,00 €   

Mòdul color (5,1 x 7,4 cm) 45,00 €   

Disseny anunci 60,00 €   

Adaptació disseny 30,00 €   
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 l’entrada de la fira, així com als diferents 
serveis que s’oferiran als expositors participants a Firagri 2017, i que són els 
següents:  

Entrada Firagri 1,00 €   

Connexió i consum elèctric exterior 3Kw 10,00 €   

Consum addicional energia elèctrica i consum 33,70 € /Kw 

Taula 27,60 € /u 

Cadira 9,20 € /u 

Prestatgeria 30,00 € /u 

Taulell 28,40 € /u 

Assegurança 36,00 €   

Contraportada color (20,9 x 14,8 cm) 270,00 €   

Pàgina color (20,9 x 14,8 cm) 200,00 €   
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½ pàgina color (10,4 x 14,8 cm) 110,00 €   

2 mòduls V. (10,4 x 7,4 cm)  70,00 €   

2 mòduls H. (5,2 x 14,8 cm) 70,00 €   

Mòdul color (5,1 x 7,4 cm) 45,00 €   

Disseny anunci 60,00 €   

Adaptació disseny 30,00 €   
2.-  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. 
3.- 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 Toro Coll que diu que voldria fer una 
pregunta en quant al finançament de Firagri tenint en compte que no hi ha una 
partida específica en la pròrroga del pressupost; que entén que es deu estar 
finançant amb d'altres partides; que la pregunta és que com es preveu compensar 
o arreglar aquesta situació de cara al futur perquè l’import de Firagri entén que és 
prou considerable, que deu suposar una càrrega important per a aquestes 
partides i que demana que si es pot aclarir la qüestió aquesta del finançament de 
Firagri. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Masquef Creus que diu 
que com el senyor Toro ja sap el pressupost està prorrogat, però que hi ha 
partides suficientment àmplies en quant a denominació com per assumir l’import 
de Firagri, però que, a més a més, gràcies a una bona gestió per part dels tècnics 
municipals han aconseguit fer baixar en els últims anys l’import de Firagri 
substancialment, des d’uns 125.000 euros aproximadament a una xifra que estarà 
a l’entorn dels 75.000 o 85.000 euros; que s'aprofiten altres partides mentre 
esperen que s'aprovi el pressupost,  ja que en el pressupost de 2016 aquesta 
partida no hi era i tampoc hi és el 2017 perquè estan amb pressupostos 
prorrogats;  que el que no es podrien permetre és una paràlisi i que Firagri no se 
celebrés amb el conseqüent prejudici que comportaria per a la ciutat, en un sector 
tan estratègic com és el sector primari, el sector de l’agricultura i la ramaderia. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que diu que el que el 
preocupa és que el projecte de pressupost que finalment ha pogut examinar no 
contempla cap partida per Firagri i que, per tant, pregunta que com es resoldrà 
això. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Masquef Creus que diu 
que no s'ha assegut amb el senyor Toro i que, per tant, creu que no  ha pogut 
veure el pressupost final; que en el pressupost final que han presentat hi ha una 
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partida destinada al Firagri i que és el pressupost que portaran a aprovació per a 
aquest 2017. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el dictamen abans transcrit. 
 
----19. Patrimoni municipal: S'accepta la donació de l’Associació de Cunicultors de 
l’Alt Empordà dels locals situats al carrer Sant Llogaia número 14 baixos i 
González de Soto número 22. El senyor Cruanyes Zafra procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 

"L’Associació de Cunicultors de l’Alt Empordà ha presentat escrit, registrat 
d’entrada el 27/09/2016 amb el núm. 19.418, on exposa la seva voluntat de fer 
donació a favor de l’Ajuntament dels locals situats al carrer Sant Llogaia núm. 14 
baixos i González de Soto núm. 22 de la seva propietat, com a conseqüència de 
la crisi que està patint el sector i el baix nombre de socis que hi ha en l’actualitat. 
Adjunta l’acta de l’Assemblea general extraordinària i certificat expedit pel 
Secretari de l’esmentada Associació amb NIFG-17228586, on consta que en 
l’Assemblea general extraordinària del dia 30 de juliol de 2016 es va aprovar per 
unanimitat la donació dels locals de l’esmentada Associació a l’Ajuntament de 
Figueres. 
Posteriorment ha presentat un segon escrit registrat d’entrada el dia 17 de gener 
de 2017, i un tercer escrit registrat d’entrada el 26/01/2017 núm. 2086  relatiu a 
l’acta de l’Assemblea general extraordinària del dia 12 de gener de 2017, on 
consta que les condicions de la donació són les següents: 
“1- Reservar l’espai que hi ha des de l’entrada pel carrer Santa Llogaia 14 fins al 
despatx del fons (42,90m2) per l’Associació de Cunicultors de l’Alt Empordà per 
un període de 30 anys durant els quals l’Ajuntament no por fer ús del dret de 
venda del local. L’Ajuntament quedarà alliberat si l’Associació plega abans dels 30 
anys. 
2.-L’Ajuntament destinarà l’ús dels locals a associacions o col�lectius que facin 
activitats sense ànim de lucre.  
3.-A partir d’aquesta distribució, l’Ajuntament s’encarregarà de fer la separació 
d’espais. Dotarà l’espai reservat per a l’Associació d’un aparell d’aire condicionat 
amb bomba de calor pels m2 que disposen. Així mateix col�locarà una finestra 
basculant al cim de la porta d’entrada per ventilació. L’ajuntament n’assumirà el 
cost. 
4-.Les despeses d’aigua, escombraries, llum, i manteniment del local aniran a 
càrrec de l’Ajuntament de Figueres durant tot el temps que l’Associació estigui 
activa. 
5- Les despeses que generin les escriptures, canvi de nom, notari, plusvàlues o 
bé els impostos derivats de la donació, etc., aniran a càrrec de l’Ajuntament de 
Figueres. 
6- En cas que l’Associació de cunicultors faci un acte en que l’aforament del local 
quedi petit, l’Ajuntament cedirà un espai més gran, prèvia sol�licitud, i sense cost 
per l’Associació.  
7.-És decisió de l’Associació que aquests punts quedin reflectits a les escriptures 
de donació del local. 
Així mateix varen acordar que la formalització de la donació en escriptura pública i 
tota la tramitació la dugui a terme el notari Sr. Miguel Ángel Vera Moreno.” 
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La tècnic d’administració general adscrita al servei de patrimoni va emetre al 
respecte en data 29/11/2016  l’informe (referència INGE2016000235)  on entre 
altres consta  el següent: 
“ ..... 
2-Les finques registrals objecte de la cessió serien les finques inscrites al Registre 
de la Propietat núm. 9.166 i núm. 10.042. on consta com a titular l’esmentada 
Associació. 
3-La reserva de l’espai entén la que subscriu que s’ha de considerar com la 
reserva d’un dret a l’ús, i no com un usdefruit, i tan sols mentre l’esmentada 
Associació estigui en actiu i no s’hagi dissolt, període durant el qual l’Ajuntament 
no podrà vendre aquests locals. De no indicar-se un termini màxim de forma 
expressa i d’acord amb l’establert tant al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals als seus articles 31 i 33, 
com d’acord amb allò establert al Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya relatiu 
als dret reials, i entre ells el dret d’ús, en tot cas aquest dret s’extingiria pel 
transcurs del termini de 30 anys. 
4.-Segons el que disposa l’article 31 del Reglament del patrimoni dels ens locals 
cal una valoració dels esmentats locals. La donació es pot acceptar si el seu valor 
és superior a les condicions, càrregues o gravàmens. Essent la competència per 
acceptar la donació del Ple Municipal al haver imposat condicions. En aquest 
sentit l’article 31 estableix: 
“31.1 L'adquisició de béns a títol lucratiu no és subjecta a cap restricció. No 
obstant això, si l'adquisició comporta l'assumpció d'una condició, una càrrega o un 
gravamen onerós, només es poden acceptar els béns quan el seu valor és 
superior al d'aquells, la qual cosa ha de ser determinada per mitjà de taxació 
pericial i ha de constar a l'expedient juntament amb l'informe emès pel secretari o 
pels lletrats dels serveis jurídics de l'ens local. 
31.2 No es consideren gravàmens les inversions que hagi de realitzar l'entitat 
local per donar la destinació d'ús general o servei públic de la seva competència 
que, si s'escau, fixi el cedent. No obstant això, es consideren gravàmens, als 
efectes esmentats, les reserves a l'ús general o al servei públic que imposin els 
cedents dels béns en favor de l'ens local, derivades de prestacions que aquest 
hagi de fer. 
31.3 En tot cas, cal l'acceptació expressa del president de l'ens local, si és 
incondicional, i la del ple, si hi ha condicions.” 
I l’article 206.2 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 estableix:. 
“L'adquisició de béns a títol lucratiu no és subjecte a cap restricció. No obstant 
això, si l'adquisició comporta l'assumpció d'una condició, una càrrega o un 
gravamen onerós, només poden acceptar-se els béns quan llur valor és superior 
al d'aquells. L'acceptació d'herències s'entén sempre que és a benefici 
d'inventari.”  
D’acord amb allò establert al Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya relatiu als 
dret reials les donacions dels bens immobles s’han de formalitzar en escriptura 
pública, en cas contrari no son vàlides. 
No obstant, a la vista de les condicions imposades i les valoracions que s’efectuïn 
pertoca a l’Ajuntament adoptar la decisió que consideri al respecte. 
Igualment la interventora municipal haurà d’emetre si s’escau l’informe 
corresponent.” 
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L’arquitecta municipal ha emès informe en data 9/01/2017 (referència 
INGE2017000010) que s’ha incorporat a l’expedient i on entre altes consta el 
següent: 
“....f 

Vist l’informe de l’arquitecte d’Edificació, Jordi Ricart, que ha realitzat l’aixecament 
del local, aquest té una superfície construïda total de 109,05m²st. 
En l’indicat informe indica que una vegada comprovat l’estat de l’immoble i per tal 
de donar compliment a les peticions exposades en els acords presos a 
l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació de cunicultors de l’Alt 
Empordà, el pressupost dels treballs a realitzar per part de l’Ajuntament de 
Figueres per tal de donar compliment a la donació és de vint mil set-cents trenta-
dos euros amb quaranta-un cèntims (20.732,41€). 
Vist l’informe de la TAG de patrimoni, Ester López, que indica que cal considerar 
com la reserva d’un dret a l’ús, i no com un usdefruit, i tan sols mentre 
l’esmentada Associació estigui en actiu i no s’hagi dissolt, període durant el qual 
l’Ajuntament no podrà vendre aquests locals. De no indicar-se un termini màxim 
de forma expressa i d’acord amb l’establert tant al Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals als seus 
articles 31 i 33, com d’acord amb allò establert al Llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya relatiu als dret reials, i entre ells el dret d’ús, en tot cas aquest dret 
s’extingiria pel transcurs del termini de 30 anys. 
INFORME DE VALORACIÓ 
........... 
En la documentació annexa, s’adjunta la localització de la finca, així com un plànol 
d’estat actual, on s’indica que la finca té una superfície construïda de 109,05 m²st 
construïts. 
S’ha realitzat un estudi de les condicions de cessió d’espai, plànol número 4 on tal 
i com es pot observar s’han plantejat la nova distribució del local en estudi. 
Així, la proposta de l’associació cedent dóna lloc a un espai d’ús exclusiu per a 
l’associació de cunicultors de 42,90 m²st construït, i un segon espai d’ús municipal 
de 66,15 m²st construït i l’ús de la terrassa privada de 28,60m²sòl. 
Per tal de realitzar la valoració de la donació, cal tenir present els següents 
aspectes: 
1-El local té una superfície total de 109,05m²st. 
2-La donació de la propietat del local es realitza íntegrament, ja que en cas 
d’acceptació, l’ajuntament constarà com a propietari registral de la totalitat de la 
finca. 
3-L’ajuntament podrà disposar ÚNICAMENT de l’ús del local amb una superfície 
de 66,15m²st, que representa el 60,66% del total de la propietat. A partir de 30 
anys, com a màxim, es podrà fer ús de la totalitat de la superfície. 
4-L’ajuntament haurà de realitzar una inversió inicial de 20.732,30€ per adequar el 
local a dues entitats físiques. 
5-L’ajuntament haurà de assumir les despeses del 100% dels serveis del local. 
ESTUDI DE LA VALORACIÓ 
1.Sol�licitant 
Tal i com s’ha exposat anteriorment, l’àrea de patrimoni de l’Ajuntament de 
Figueres requereix que es valori la finca en estudi. 
2.Finalitat 
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La present valoració té com a objectiu establir un valor per a l'adquisició de béns 
que tot i que no és subjecta a cap restricció, no obstant això, si l'adquisició 
comporta l'assumpció d'una condició, una càrrega o un gravamen onerós, només 
es poden acceptar els béns quan el seu valor és superior al d'aquells. 
En el present cas, es tracta d’una donació amb condicions que calen valorar 
respecte al valor de la finca a cedir. 
3.Identificació de la finca i localització física 
La finca es troba situada al carrer Santa Llogaia número 14 baixos, cantonada 
amb el carrer González de Soto. 
Cadastralment consta de dues finques, amb referència cadastral 
6792615DG9769S0037QK i 6792615DG9769S0036MJ. 
4.Comprovació i documentació 
S’ha constatat, vistes les escriptures aportades per la propietat, que les finques 
abans identificades són propietat de l’Associació de Cunicultors de l’Alt Empordà, i 
corresponen a les finques registrals 9166 i 10042 de Figueres. 
Segons consta a les notes simples adjuntes, de data 14 de novembre de 2016, les 
finques en estudi no tenen inscrita cap càrrega registral.  
5.Localitat i entorn 
La finca es localitza en el barri de l’eixample. En el seu entorn immediat a banda 
est es localitza l’illa d’equipaments de l’escola CEIP Sant Pau, IES Ramon 
Muntaner i Església Immaculada, a banda est la plaça Enric Morera i situat al bell 
mig del barri de l’eixample comprès entre l’Avinguda Salvador Dalí i el carrer Nou. 
6.Descripció de la finca  
La finca a estudiar té una superfície registral de 106,87 m²st , una superfície 
segons mesures de l’aixecament topogràfic de 109,05 m²st i una terrassa privativa 
de 28,60m²sòl. 
Registralment està formada per a dues finques, que en l’actualitat constitueixen 
una única finca física. El local disposa de dos accessos independents, un situat al 
carrer Santa Llogaia i un segon accés, que es realitza a través de la terrassa d’ús 
privatiu situada al carrer González de Soto. 
El local, situat en la planta baixa, està constituït per una sala de reunions, espai 
de recepció-mostrador, cambra higiènica, cambra de neteja/safareig, i despatx. 
La distribució detallada es pot observar en el plànol número 3 de la documentació 
annexada. 
La finca disposa d’obertures en la seva façana est. 
7.Normativa urbanística 
El local es troba en la planta baixa de la finca que, segons el PGOU de Figueres, 
aprovat definitivament en data 13 d’abril de 1983, es troba qualificada com a zona 
a.14, definit en l’article 35 de les NNUU 
......... 
L’edifici està construït amb planta baixa i cinc plantes pis. Es tracta doncs d’una 
edificació en volum disconforme, tal i com es defineix en l’article 108.4 de la 
refosa de la Llei d’urbanisme DL 1/2010, amb les modificacions introduïdes per la 
Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
8.Dades i càlculs de valors tècnics 
Per a realitzar la valoració del local, es realitzaran tres hipòtesis: el valor residual 
del sòl, el valor de construcció del local amb la depreciació per antiguitat, i el valor 
del local per mètode comparatiu. 
Hipòtesis 0: Valor residual del sòl 
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Aquesta hipòtesis només té en compte el valor de l’edificació, i deprecia el valor 
residual del sòl, que en aquest cas representaria un valor inferior a la unitat, ja 
que al tractar-se d’un volum disconforme, el valor del sòl haurà de ser reduït, ja 
que el valor del sòl serà per a una nova edificació per a la construcció de planta 
baixa i tres plantes pis, mentre que en l’actualitat hi ha drets de propietaris per a 
planta baixa i cinc plantes pis, cosa que representa que cada propietari només 
disposarà del valor residual del sòl en un 66,66%. 
Així, establint que els darrers estudis de mercat del gremi de promotors i 
constructors d’edificis de Girona, el preu de venda mig d’habitatges de d’obra 
nova entre 55-75 m²st, per a la zona 2 on es localitza la finca en estudi, dóna un 
valor de venda mig de 1.421€/m²st útil, que aplicant les fórmules per obtenir el 
valor residual del sòl extretes de l’article 22.2 del reglament de valoracions de la 
llei del sòl (RD 1492/2011, de 24 d’octubre),  
VRS= Vv/K-Vc 
Vv=1.421€/m²st útil (que aplicant un coeficient de 0,85% que representa el sostre 
construït respecte l’útil)=1.207.85€/m²ct 
Vc= 938,15€/m²st ct-8% (diferencial de valor mig respecte comarques gironines 
segons BEC 308 4art trimestre 2016)=863,1 €/m²st ct 
K=1,3 reduït en 0,1 per la menor dinàmica del mercat actual) 
VRS=1.207,85€/m²ct /1,3 – 863,1 €/m²st ct=66,01 €/m²st ct 
VRS=66,01 €/m²st ct x109,05 m²st x 66,66% (reducció del valor per tractar-se d’un 
volum disconforme)= 4.798,83 € 
...... 
Hipòtesis1: Valor de construcció del local amb depreciació per antiguitat 
Aquesta hipòtesis només té en compte el valor de l’edificació, i deprecia el valor 
residual del sòl. 
Vc= 938,15€/m²st ct-8% (diferencial de valor mig respecte comarques gironines 
segons BEC 308 4art trimestre 2016)=863,1 €/m²st ct 
El local té una antiguitat de 37 anys segons dades cadastrals, l’edifici és de 1979. 
L’associació de cunicultors va adquirir les finques entre l’any 1982 i 1996. Vist que 
el seu estat de conservació és regular, i aplicant les taula de l’annex II del 
reglament de valoracions de la llei del sòl (RD 1492/2011, de 24 d’octubre), 
aplicarem un coeficient corrector de 0,3654. 
El local té una superfície total de 109,05 m²st i una terrassa privativa de 
28,60m²sòl. 
El local que en podrà fer ús l’Ajuntament de Figueres, en cas de rebre la donació, 
té una superfície total de 66,15 m²st construït i l’ús de la terrassa privada de 
28,60m²sòl. 
Per a valorar el local construït, es pren la superfície de la qual en podrà fer ús 
immediat, ja que la resta de local serà d’ús exclusiu de l’Associació donant, per a 
un termini màxim de 30 anys que, legalment podran exhaurir i, el valor de la part 
de local que ocupen, no es valora. 
V construcció= 863,1 €/m²st ct x 66,15 m²st ct x (1-0,3654)=36.231,89€ 
Hipòtesis2: Valor de comparació del mercat immobiliari 
Aquesta hipòtesis només té en compte sis mostres de venda de locals actuals. 
S’adjunta com a documentació annexa, relació de mostres obtingudes a través de 
la web immobiliària habitaclia.com, que recull les principals ofertes de les 
immobiliàries de la ciutat (Finques Companys, Finques Cairó, Sandrews and 
family, Immo-Group Figueres, Finques R. Bartolomé, Finques Pascual, Finques 
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Baraut, Catalana d’Habitatges, Robert Pradell Serveis Immobiliaris, Cambra de la 
Propietat Urbana de Girona, Ana Mar SA, Finques Garriga, Simcat XXI) 
De totes les mostres obtingudes, se n’han seleccionat les sis que bé per ubicació, 
bé per superfície, es podien comparar amb el local a valorar. 
....... 
Les mostres seleccionades han estat escollides per la seva ubicació, bé dins del 
mateix barri que el local en estudi, bé per a ser barris comercials similars, i amb 
superfícies similars, o bé si són superiors/inferiors han estat aplicat un coeficient 
corrector per tipologia 
A les mostres, un cop obtingut el valor mitjà de venda, s’ha aplicat una reducció 
del 10% per al concepte de negociació de vendes. 
Així s’ha obtingut un valor de venda de local de 1.025,92 €/m²st ct. 
Aquest valor l’aplicarem a la superfície del local que en disposarà l’Ajuntament, ja 
que la resta del local serà d’ús exclusiu de l’Associació donant, per a un termini 
màxim de 30 anys que, legalment podran exhaurir i, el valor de la part de local 
que ocupen, no es valora. 
Vper comparació= 1.025,92 €/m²st ct x 66,15 m²st ct =67.864,60€ 
Resum hipòtesis: 
Hipòtesis 0: valor residual del sòl: 4.798,83 € 
Hipòtesis 1: valor de construcció: 36.231,89€ 
Hipòtesis 2: valor comparació de mercat: 67.864,60€ 
De les tres hipòtesis de valoració, aquella que ens dóna un valor més alt és la 
hipòtesis 2, amb un valor de 67.864,60€ 
Al valor obtingut, cal descomptar les càrregues que representa l’acceptació de la 
donació.  
Aquestes càrregues resten quantificades en: 
-Obres d’adequació del local per a donar compliment a la condició de donació de 
l’associació de cunicultors de l’Alt Empordà (informe emès pel tècnic Jordi Ricart) 
-20.732,30€  
-Despeses de consums d’energia i cànon d’aigua potable del local d’ús de 
l’associació de cunicultors de l’Alt Empordà i de l’espai per a ús municipal. 
Analitzats els consums dels locals municipals: 
-local AAVV Cendrassos superf 90 m²st despesa anual 1.259,19€ 
-local AAVV Poble Nou superf 45 m²st despesa anual 688,77€ 
S’han pres aquestes dues mostres per exemplificar que representarà, 
aproximadament, l’increment de despesa en serveis d’electricitat dels dos locals 
quan només se’n podrà fer ús d’un. Així es calcula que anualment hi haurà una 
despesa de 570,42€ per despesa de subministrament d’electricitat. 
El subministrament de l’aigua potable, l’Ajuntament només s’ha de fer càrrec del 
cànon a l’ACA. Quant al cànon de l’aigua l’ACA estableix que s’ha de facturar un 
mínim de 18m3/trimestre cas que el consum realitzat no arribi a aquest volum. En 
aquest cas, no s’ha arribat mai a aquest volum i per tant s’ha facturat aquest 
mínim. 
L’import total facturat en l’exercici 2016 corresponent al concepte de cànon, amb 
el 10% d’IVA inclòs, ha estat de 63,48€. Així es pot considerar que aquest cànon 
l’ajuntament el pagarà tant si el local té 66m²st com si és la totalitat de 109m². 
Hipotitzant que l’Associació de cunicultors fa ús del local pel temps màxim 
establert per la llei, 30 anys, l’ajuntament haurà d’assumir una despesa anual de 
570,42€, que com a màxim representaria -17.112,60€. 
9.Conclusions: valor de taxació 
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Vist el punt anterior, es pot informar que el valor del local és de 67.864,60€. 
Que les càrregues i gravàmens que proposa l’associació donant és de 
37.844,90€,  
Així, vist els resultats anteriors, es pot informar que el valor del local és superior a 
les càrregues i gravàmens que proposa l’Associació de Cunicultors de l’Alt 
Empordà. 
....” 
Igualment l’arquitecta municipal ha emès en data 23/01/2017 informe 
complementari de l’anterior (referència INGE2017000043) on entre altres consta 
el  següent: 
“ ..... 
INFORME DE VALORACIÓ 
El present informe valora l’increment de valor de despesa d’adequació del local 
segons les noves condicions de donació presentades per l’Associació de 
cunicultors en data 17 de gener de 2017. 
De l’informe en data 9 de gener de 2017, s’establien que el valor de taxació del 
local és de 67.864,60€. I que les càrregues i gravàmens que proposava 
l’associació donant eren de 37.844,90€. 
Amb la nova petició de modificació presentada, les condicions de donació que 
afecten la valoració realitzada es concreten en: 
-petició d’instal�lació d’una finestra basculant en la part superior de la porta 
d’accés des del carrer González de Soto. 
Vist l’aportació de l’arquitecte d’Edificació, Jordi Ricart, s’estima que el cost total 
del nou punt inclòs en l’apartat 3, col�locació d’una finestra basculant en la part 
superior de la porta d’accés, ascendeix dos-cents cinquanta euros (250,00€). 
1-L’ajuntament haurà de realitzar una inversió inicial de 20.982,30€ que 
representa un increment de 1,20% respecte a l’anterior informe emès per adequar 
el local a dues entitats físiques. 
Conclusions: valor de taxació 
Vist el punt anterior, es pot informar que el valor del local és de 67.864,60€. 
Que les càrregues i gravàmens que proposa l’associació donant és de 
38.094,90€. 
Així, vist els resultats anteriors, es pot informar que el valor del local és superior a 
les càrregues i gravàmens que proposa l’Associació de Cunicultors de l’Alt 
Empordà.” 
Atès el que disposen el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  la Llei 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de les bases del règim local,  el Reglament de patrimoni dels 
ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, i la resta de la 
normativa vigent, la Comissió Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels acords següents: 
1r.- Acceptar la donació de l’Associació de Cunicultors de l’Alt Empordà amb NIF 
G-17228586 a favor de l’Ajuntament de Figueres, amb les condicions únicament 
establertes per l’esmentada Associació  amunt esmentades, i lliure d’arrendataris, 
gravàmens i càrregues, dels locals situats al carrer Sant Llogaia núm. 14 baixos i 
González de Soto núm. 22 de la seva propietat, finques inscrites al Registre de la 
Propietat  de Figueres núm. 9.166 i núm. 10.042,  la qual s’haurà de formalitzar en 
escriptura pública per tal que pugui tenir validesa, d’acord amb allò establert al 
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Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya relatiu als dret reials,  així com inscriure 
en el Registre de la Propietat i donar d’alta en l’inventari de bens municipals. 
2n.-Facultar l’Alcaldessa Presidenta per a la realització de tants actes i gestions 
com calguin per a  l’execució de l’acord anterior." Prossegueix amb l’ús de la 
paraula el senyor cruanyes Zafra que diu que com que veu que està present el 
president de l’Associació de Cunicultors, si finalment compta amb l’acord de tots 
els regidors presents, li vol agrair aquest gest. 
 Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que pregunta que si es 
cediria fixa a una entitat o que si seria cada vegada a algú que ho demanés. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que diu que la previsió és 
que hi pugui haver un espai amb continuïtat; que no seria una mena de sala a 
demanda, sinó que serien locals i que quantes més entitats hi càpiguen millor en 
funció de la distribució d’espais, però que serien fixes i que entén que seria poder 
donar local a entitats de la ciutat que encara no en tenen. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres que pregunta que 
si ja hi ha alguna idea de les entitats que hi haurà. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que va 
sortir alguna proposta en el Consell Municipal de Salut, però que no es definitiu i 
que, per tant, no voldrien crear expectatives fins que no es pugui concretar. 
 Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que li sembla bé 
aprofitar l'oportunitat d'incrementar el patrimoni que té la ciutat; que ja ho va 
comentar l'altre dia a la Comissió Informativa, però que sí que voldria qüestionar 
el mateix que va dir com és preguntar si ja hi ha previsió de quines entitats l’han 
de fer servir; que també pregunta que quan està previst que es facin aquestes 
actuacions i que quan es creu que es podria disposar d’aquest espai en 
condicions per donar servei a les entitats i associacions; que també ho voldria 
vincular a la resta de patrimoni, encara que sigui patrimoni en lloguer, que té 
aquesta ciutat com és el cas de Can Met; que ja va comentar a l'últim Ple que es 
posessin recursos o s’acordés amb la propietat poder-lo condicionar, però que si 
ja està previst que això es faci urgentment al local de l’Associació de Cunicultors 
potser ja podrien aprofitar per deixar Can Met i ubicar totes aquelles entitats a 
l’altre costat i que pregunta que si es té previst algun tipus de substitució d’un 
local per l’altre o emprendre les obres o les actuacions de millora que tenen tots 
els altres espais que estan fent servir les altres entitats. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que seria 
donar un local a entitats que no en disposen actualment, però no substituir-ne un 
per uns altres; que en relació amb la problemàtica de les condicions de Can Met 
té coneixement que s’ha fet requeriment al propietari; que s'ha de recordar que 
Can Met al carrer Sant Vicenç és un espai que lloga l’Ajuntament i que posa a 
disposició amb unes condicions d’ocupabilitat que requeririen reformes per part 
del propietari; que entenen que en tant que cobra lloguer les condicions mínimes 
d’ocupació han de ser sufragades o realitzades per part del propietari; que se li ha 
fet un requeriment; que esperen tenir resposta perquè si no haurien de preveure si 
és possible seguir amb el lloguer o si caldria buscar un nou local; que respecte les 
obres a fer i l'ocupació del local de l’Associació de Cunicultors, al carrer Sant 
Llogaia, si avui acorden acceptar aquesta donació, el següent pas seria passar a 
escriptures i que el següent pas seria adequar l'espai segons la disponibilitat de la 
brigada; que per adequar l’espai, com es va explicar a Comissió Informativa, es 
requereixen unes obres de distribució interior per fer que sigui possible l’ocupació 
per part de més d’una entitat, així com el manteniment d’uns metres per 
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l’Associació de Cunicultors i que tan bon punt estiguin fetes aquestes obres, en 
els propers mesos, es passarà a ocupar el local. 
 Seguidament, intervé el senyor Armengol Subirós que diu que només vol 
advertir que Can Met és la seu de tres entitats que són l'Institucio Alt 
Empordanesa Per la Defensa I Estudi de la Natura (Iaeden), les Joventuts 
d'Esquerra Republicana de Catalunya (Jerc) i Amnistia Internacional; que és un 
tema que és un pèl delicat; que és evident que s'hi han de fer obres perquè hi ha 
moltes humitats; que hi ha dos pisos, no només hi ha la sala de reunions a baix, 
sinó que en el pis hi ha els locals de les entitats; que hi porten molts anys i que 
s’ha de parlar molt bé abans que s’hagués de substituir aquest local; que això els 
porta a dir que potser ja seria l’hora d’evitar tanta dispersió de les entitats a 
Figueres i de pensar en l’hotel d’entitats amb cara i ulls; que deuen ser de les 
poques ciutats dels volum que tenen sense un hotel d’entitats perquè no és 
només tenir l’activitat concentrada en un lloc en condicions, sinó que hi ha moltes 
sinèrgies que s’aprofiten, que hi ha contactes entre les persones i que els actes es 
coordinen; que és molt més ric quan les activitats estan concentrades que quan hi 
ha aquesta dispersió tan gran i que, per acabar, vol recordar que en aquest Ple es 
va decidir de parlar de les obres de reforma de Can Met perquè són absolutament 
imprescindibles. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que, 
efectivament, creu que l’estat en què està Can Met requereix unes obres 
imprescindibles, però que valoren el preu del lloguer que s’està pagant, que no és 
baix; que es paguen 900 euros al mes; que trobarien locals amb moltes millors 
condicions per 900 euros al mes; que Can Met té la seu d’aquestes tres entitats, 
té tota una tradició, i que, per tant, suposa que és tema més afectiu, però que 
entenen que les obres d'adequació haurien de ser assumit pel propietari degur al 
preu del lloguer que s’està pagant; que se'ls informarà abans de qualsevol cosa 
que pugui passar en relació a aquest local o una negativa del propietari; que cal 
valorar si s’opta per un altre local a preu de mercat perquè que avui dia a Figueres 
hi ha locals i amb bons preus; que, fins i tot, es pot fer una suma de tots els locals 
que tenen a disposició d’entitats a diferents espais de la ciutat en lloguer  que no 
seria el cas del local que avui accepten perquè cal recordar que és una donació 
gratuïta de la propietat; que podrien valorar si tots els locals que tenen llogats i 
paguen com a Ajuntament i posen a disposició d’entitats potser permetrien 
l’ocupació d’un espai que donés servei o fos aquest hotel d’entitats en algun edifici 
que pogués comprendre totes les entitats; que creu que és un tema prou 
important; que, com a govern municipal, van recollint totes aquelles disposicions 
que s’han fet al llarg de la història de l’Ajuntament en el moment en què s’han 
necessitat, però que potser seria necessari racionalitzar una mica els espais i 
veure efectivament el cost que això suposa; que potser seria interessant arribar a 
llogar un edifici i posar-lo a disposició en funció d’hotel d’entitats; que creu que és 
un tema interessant sense perjudici que Can Met requereixi reformes que entén 
que haurien de ser sufragades pel propietari al qual s’està abonant aquest lloguer; 
que acceptarien aquesta donació; que repeteix l’agraïment que ha fet el tinent 
d'alcalde al senyor Toni Caules per la bona disposició i la iniciativa pròpia que ha 
sortit de l’Associació de Cunicultors d’oferir el local a l’Ajuntament de Figueres i 
que vol agrair aquesta donació pel bon ús que se’n podrà fer. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el dictamen abans transcrit 
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----20. Aportacions i subvencions: S'aprova el conveni amb el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
per donar suport a la programació estable professional dels equipaments 
escèniques i municipals Teatre Municipal El Jardí, la Sala La Cate i l'Auditori 
Caputxins durant els anys 2016 i 2017. La Presidència procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"L’Ajuntament de Figueres forma part del Sistema Públic d’Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) i el Teatre Municipal El Jardí, la sala 
La Cate i l’Auditori Caputxins estan classificats com a equipaments escènics i 
musicals locals multifuncionals (E3).  
D’acord amb l’article 8 del Decret 48/2009, de 24 de març, la modalitat de 
vinculació corresponent és el conveni de col�laboració.  
Es proposa l’aprovació d’un conveni entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i l’Ajuntament 
de Figueres per donar suport a la programació estable professional dels 
equipaments escènics i municipals Teatre Municipal El Jardí, la Sala La Cate i 
l’Auditori Caputxins durant els anys 2016 i 2017.  
El conveni suposa la concessió per part del Departament de Cultura, a través de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Local, d’una subvenció de 47.000 euros per a 
l’anualitat 2016 i de 54.000 euros per a l’anualitat 2017.   
Pel que fa als compromisos de l’Ajuntament de Figueres aquests es classifiquen 
en estratègics i operatius i estan detallats en l’acord tercer del conveni. 
Pel que fa al termini d’execució de la programació, l’aportació econòmica s’ha de 
destinar a les despeses que es produeixin durant l’execució de la programació 
artística estable que organitza l’Ajuntament de Figueres. Aquesta activitat 
comprendrà els anys 2016 i 2017. 
El conveni suposa la concessió d’una subvenció directa a l’Ajuntament de 
Figueres per a l’exercici de les competències que li són pròpies. Són d’aplicació la 
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i el Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis, així com la 
normativa reguladora del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de 
Catalunya, el Decret 48/2009, de 24 de març, i la resta de normativa concordant.  
Atesa la plurianualitat dels compromisos adquirits amb l’acceptació de la 
subvenció l’òrgan competent per a la seva aprovació és el ple.  
En base als antecedents exposats; la Comissió Informativa General proposa  al 
Ple de l'Ajuntament  l'adopció dels acords següents: 
1r.- Aprovar el conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i l’Ajuntament de Figueres per 
donar suport a la programació estable professional dels equipaments escènics i 
municipals Teatre Municipal El Jardí, la Sala La Cate i l’Auditori Caputxins durant 
els anys 2016 i 2017, i que es transcriu literalment com l’annex dels presents 
acords. 
2n. Notificar la present resolució a l’interessat. 



 40 

3r.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució de l'acord anterior. 
Annex: 
“Conveni de col�laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i l’Ajuntament de Figueres per 
al suport als equipaments escènics i musicals Teatre Municipal El Jardí, la Sala la 
Cate i l’Auditori Caputxins durant els anys 2016 i 2017 
Barcelona,  
REUNITS 
D’una banda, l’Honorable senyor Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el previst a l’article 7.4 del Decret 7/2012, 
de 10 de gener, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural. 
De l’altra, el senyor Pau Villòria i Sistach, president del Consell d’Administració de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, d’acord amb l’article 7.2 a) del Decret 
7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural. 
I de l’altra, l’Il�lma. Sra. Marta Felip Torres, alcaldessa de Figueres, actuant, en 
virtut del seu càrrec, en nom i representació de l’Ajuntament de Figueres, amb CIF 
núm. P1707200J, i seu a la plaça de l’Ajuntament, 12 de Figueres. 
EXPOSEN 
I. Sobre el foment de la programació artística dels equipaments escènics i 
musicals. 
El foment de la programació artística dels equipaments escèniques i musicals és 
una política pública que contribueix a garantir el dret de les persones a accedir en 
condicions d’igualtat a la cultura. 
II. Sobre la Generalitat de Catalunya 
La Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves competències, treballa per 
fomentar la programació artística dels equipaments escènics i musicals municipals 
catalans a través del Departament de Cultura, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural i del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. 
III. Sobre el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya 
1. Des de la creació l’any 2009 del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 
Musicals (en endavant, SPEEM), Catalunya disposa del marc sistèmic adequat 
per ordenar i implementar les seves polítiques públiques en l’àmbit de les arts 
escèniques i musicals.  
2. L’SPEEM es configura com el sistema propi del conjunt organitzat d’entitats 
titulars d’equipaments escènics i musicals participats per l’Administració de la 
Generalitat i d’ens locals que promouen programacions escèniques i musicals.  
3. Pel que fa a la tipologia d’equipaments escènics i musicals destaquen 
especialment els equipaments escènics i musicals locals multifuncionals (E3) i els 
Centres de Producció Territorial (E4), que esdevenen els referents de l’SPEEM en 
el seu àmbit territorial d’influència. 
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IV. Sobre els equipaments escènics i musicals Teatre Municipal El Jardí, la Sala la 
Cate i l’Auditori Caputxins 
1. L’Ajuntament de Figueres gestiona els equipaments escènics i musicals Teatre 
Municipal El Jardí, la Sala la Cate i l’Auditori Caputxins. 
2. D’acord amb l’article 7 del Decret 48/2009, és un equipament escènic i musical 
local multifuncional (E3).  
3. D’acord amb l’article 8 del Decret 48/2009, la modalitat de vinculació 
corresponent és el conveni de col�laboració. 
V. Sobre el conveni de col�laboració amb l’Ajuntament de Figueres per a la 
programació artística dels equipaments escènics i musicals Teatre Municipal El 
Jardí, la Sala la Cate i l’Auditori Caputxins 
1. Que, per acord de govern d’1 de desembre de 2015, s’ha autoritzat al 
Departament de Cultura, a través de la partida de transferència a l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural, despesa pluriennal per a finançament dels convenis 
amb entitats locals amb equipaments escènics i musicals multifuncionals i centres 
de producció territorial.  
2. El dia 20 de desembre de 2016, el Consell d’Administració de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar aquest conveni de col�laboració, d’acord 
amb els apartats b) i k) de l’article 7.3 del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
3. D’acord amb els antecedents anteriors, les parts proposen la signatura d’aquest 
conveni per donar suport a la programació estable professional dels equipaments 
escènics i musicals Teatre Municipal El Jardí, la Sala la Cate i l’Auditori Caputxins 
durant els anys 2016 i 2017. 
En conseqüència, d’acord amb els antecedents anteriors, la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament de Cultura i de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural i l’Ajuntament de Figueres 
ACORDEN 
Primer. Objecte del conveni 
Amb la voluntat de construir un model estable i sòlid de suport a la programació 
escènica municipal, la Generalitat de Catalunya dona suport a la programació 
estable professional organitzada de forma directa o indirecta per l’Ajuntament de 
Figueres en els equipaments escènics i musicals Teatre Municipal El Jardí, la 
Sala la Cate i l’Auditori Caputxins durant els anys 2016 i 2017. 
Són objecte del conveni: 

a. La programació professional estable d’espectacles d’arts escèniques i 
concerts professionals. 

b. L’estratègia de comunicació, promoció i fidelització de públics. 
c. Els programes educatius socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu. 
d. L’exercici de funcions territorials, enteses com el conjunt d’accions, activitats i 

serveis realitzats en benefici d’altres equipaments en el marc de l’SPEEM. 
Queden excloses del conveni les actuacions dins la festa major, a excepció de les 
propostes artístiques considerades “arts de carrer”, i les activitats escèniques i 
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musicals que formen part d’altres circuits o xarxes existents. No es tindran en 
consideració, a l’hora de calcular la subvenció, les propostes artístiques i 
actuacions que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes d’algun altre 
programa o línia de suport de la Generalitat de Catalunya. 
Segon. Compromisos econòmics de suport a la programació estable 
Per tal de valorar i determinar la dotació econòmica a cada ens local, s’ha aplicat 
la proposta de criteris de puntuació acordada per la Taula Tècnica de l’SPEEM i 
també s’han tingut en compte els indicadors establerts en el punt tercer i el 
pressupost de l’equipament, inclòs com a Annex I en el present conveni. 
En la proposta acordada per l’SPEEM, la programació, el funcionament i l’exercici 
de funcions territorials tenen un pes del 75% de la subvenció i les activitats de 
dinamització comunitària, programes educatius i pla de comunicació i pla de 
públics fins un 25%. 
Per a l’anualitat 2016, el Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural, aportarà per a l’activitat de l’Ajuntament de Figueres la 
quantitat de quaranta-set mil euros (47.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de 
Cultura), 7495D/460000103/4411. 
Per a l’anualitat 2017, el Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural, aportarà per a l’activitat de l’Ajuntament de Figueres la 
quantitat de cinquanta-quatre mil euros (54.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de 
Cultura), 7495D/460000103/4411. 
Tercer. Compromisos de l’entitat beneficiària 
Els compromisos de l’entitat beneficiària es classifiquen en objectius estratègics, 
que queden determinats en objectius operatius que es qualifiquen mitjançant 
indicadors i es quantifiquen amb uns valors mínims. 
Objectius estratègics 
El desplegament de la programació de l’equipament escènic i musical ha de 
garantir les obligacions de servei públic següents: 

a) Oferir una completa programació municipal d’arts en viu amb una diversitat 
de gèneres i llenguatges artístics. 

b) Oferir una programació adreçada a diferents segments de públics. 
c) Planejar i exercir funcions territorials de cooperació i col�laboració amb els 

altres equipaments de la seva demarcació territorial. 
d) Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la 

ciutadania a través de programes educatius, socials i d’apropament de les 
arts en viu a la comunitat. 

e) Establir estratègies de promoció de públics, tot vetllant per la seva 
diversitat, i realitzant una tasca continuada de fidelització del públic 
existent. 

Objectius operatius,  indicadors i valors 
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Objectius operatius Indicador Valor 

Compromisos 
2016 

Compromisos 
2017 

Garantir una 
programació 
estable 
d’espectacles 

Nombre de 
funcions d’art 
en viu 
professional 
d’iniciativa 
municipal 

Igual o 
superior a  

60 60 

Destinar els 
recursos suficients 
en caixets 

Despesa total 
destinada a 
caixets  

Igual o 
superior a  

230.000 245.000 

% Teatre  60% 60% 
% Música 20% 20% 
% Dansa 10% 10% 
% Circ 5% 5% 

Programar 
diferents gèneres 
(teatre, dansa, 
música, circ i 
interdisciplinari)  

Percentatge 
mínim de 
funcions dels 
diferents 
gèneres 
respecte el 
total de la 
programació  

% Altres 
gèneres 

2% 2% 

% Teatre  65% 65% 
% Música 20% 20% 
% Dansa 7% 7% 
% Circ 5% 5% 

a) 

Programar 
diferents gèneres 
(teatre, dansa, 
música, circ i 
interdisciplinari) 

Percentatge 
mínim de 
caixets dels 
diferents 
gèneres 
respecte al 
total de la 
programació 

% Altres 
gèneres 

  

Incloure en la 
programació 
espectacles per al 
públic general 

Percentatge 
de funcions 
per a públic 
general 
respecte el 
total de la 
programació 

% de 
funcions per 
a públic 
general 

80% 80% b) 

Incloure en la 
programació 
espectacles per al 
públic familiar 

Percentatge 
de funcions 
per a públic 
familiar 
respecte el 

% de 
funcions per 
a públic 
familiar 

17% 17% 
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total de la 
programació 

Destinar els 
recursos suficients 
en  caixets per a 
espectacles per al 
públic familiar 

Despesa 
destinada a 
caixets  

 Igual o 
superior a  

15.000 18.000 

c) 

Realitzar accions, 
activitats i serveis 
en benefici d’un 
altre equipament 
i/o de públics d’un 
altre municipi 
integrat a l’SPEEM 

Nombre de 
serveis 
prestats entre 
equipaments 
escènics i 
musicals de 
la mateixa 
demarcació 
territorial 

Igual o 
superior a 

3 3 

Organitzar i/o 
participar en 
programes 
educatius 
específics 

Nombre de 
programes 
educatius 

Igual o 
superior a 

4 5 

Programació 
específica  per al 
públic escolar 

Nombre de 
funcions per 
al públic 
escolar 

Igual o 
superior a  

6 8 

Destinar els 
recursos suficients 
a programació 
escolar 

Despesa 
destinada a 
caixets  

Igual o 
superior a  

11.000 11.000 

Organitzar i/o 
participar en 
activitats 
comunitàries amb 
valor social 

Nombre 
d’activitats 
comunitàries  

Igual o 
superior a 

3 4 

d) 

Destinar els 
recursos suficients 
en  activitats 
comunitàries i 
programes 
educatius 

Despesa 
destinada a 
activitats 
comunitàries i 
programes 
educatius 

Igual o 
superior a 

100.000 100.000 
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Organitzar 
activitats per 
potenciar el 
coneixement de la 
programació i 
dinamització de 
nous públics 

Nombre 
d’accions 
programades 

Igual o 
superior a 

5 6 

Destinar els 
recursos per a 
comunicació i 
creació i 
fidelització de 
públics 

Despesa 
destinada a 
activitats 
comunicació i 
públics 

Igual o 
superior a  

30.000 32.000 

Fomentar 
l’assistència a 
l’espai escènic  

Nombre 
d’assistents 

Igual o 
superior a  

20.000 25.000 

Assolir una òptima 
ocupació de l’espai 
escènic 

Percentatge 
d’ocupació 
sobre el total 
d’aforament 

% mitjà 
d’ocupació de 
l’espai 
escènic 

80% 85% 

Assolir una òptima 
ocupació de sala 
amb entrades de 
pagament 

Percentatge 
d’entrades 
venudes 
sobre el total 
d’assistents  

% entrades 
venudes 

90% 90% 

Fomentar la venda 
d’entrades 
mitjançant serveis 
de venda no 
presencials 

Percentatge 
d’entrades 
venudes amb 
servei no 
presencial de 
venda 
d’entrades 
respecte el 
total 

% entrades 
venudes amb 
servei no 
presencial 

66% 70% 

e) 

Fomentar la venda 
d’entrades amb 
descompte  

Percentatge 
d’entrades 
venudes amb 
descompte 
respecte el 
total 

% entrades 
venudes amb 
descompte 

10% 10% 
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Fomentar la venda 
d’entrades per 
abonament 

Percentatge 
d’entrades 
venudes per 
abonament 
respecte el 
total o 
nombre total 
d'abonaments 

% entrades 
venudes per 
abonament o 
nombre total 
d'abonaments 

20% 25% 

Així mateix, l’Ajuntament de Figueres es compromet a:  
a) Desenvolupar una política de difusió de les arts escèniques i de la música 

enteses com un bé públic i d’acord amb la missió i objectius de 
l’Ajuntament de Figueres en un mínim del compliment del 90% de 
cadascun dels valors dels indicadors establerts en aquest conveni. 

b) Promoure sinèrgies de col�laboració i cooperació amb la resta de teatres 
municipals integrants de l’SPEEM. 

c) Dedicar com a mínim un tècnic/tècnica encarregat/da de dur a terme totes 
les gestions i mantenir els contactes amb l’OSIC. 

d) Mantenir actualitzada la base de dades del PICEM sobre la totalitat de les 
funcions i concerts professionals i lliurar les dades estadístiques que es 
requereixin. 

e) Facilitar informació de les activitats realitzades, quan sigui requerida. 
f) Abonar els drets d’autor a la Societat General d’Autors i Editors o a l’entitat 

de gestió que correspongui. 
g) Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social, d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre. 

h) Estar al corrent del deutes contrets envers la Generalitat de Catalunya, com 
a requisit necessari per a fer efectius els pagaments. 

i) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que 
realitzi l’Administració, i aportar tota la informació que els sigui requerida. 
Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, 
comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. 

j) Fer constar als materials de difusió el suport de la Generalitat de Catalunya 
d’acord amb la normativa d’ús del logotip. 

Quart. Compromisos de la Generalitat de Catalunya  
a) Destinar la dotació econòmica esmentada al pacte segon. 
b) Donar resposta a les demandes referides a assessoraments derivats de la 

gestió de la programació. 
c) Destinar uns recursos humans suficients per respondre les diverses 

tasques derivades de la gestió del programa. 



 

 47 

d) Oferir uns serveis de qualitat, per tal de facilitar la seva presa de decisions: 
garantint l’accés a l’oferta artística, a la formació i a l’assessorament per al 
millor desenvolupament de les seves tasques, i defensant els seus 
interessos i el seu paper en les polítiques de difusió artística. 

e) Col�laborar en les estratègies de captació de nous públics de les seves 
programacions. 

Cinquè. Termini d’execució de la programació 
L’aportació econòmica es destinarà a finançar les despeses que es produeixin 
durant l’execució de la programació artística estable, que organitza l’Ajuntament 
de Figueres. 
Aquesta activitat es durà a terme al llarg dels anys 2016 i 2017 i no més enllà del 
31 de desembre de 2017. 
Sisè. Despeses justificables 

a) El caixet o la taquilla més IVA no repercutible, sempre que en aquest darrer 
cas l’import de taquilla no superi el caixet màxim declarat per la companyia, 
i que la taquilla sigui gestionada i comporti un ingrés per a l’ens local i no 
per a la companyia. Les despeses en concepte de dietes o transports es 
consideraran incloses, a tots els efectes, dins d’aquest concepte. 

b) Fitxes tècniques i tasques de càrrega i descàrrega relacionades amb els 
espectacles. 

c) Les despeses vinculades a convenis formalitzats de suport i finançament a la 
programació estable o cicles i activitats específiques. 

d) Les despeses vinculades als programes educatius, socials i comunitaris 
relacionats amb les arts en viu. 

e) Les despeses vinculades a les estratègies de comunicació, promoció i 
fidelització de públics. 

Es consideraran despeses elegibles els capítols II i IV. 
Caldrà justificar el 75% de l’import total atorgat amb despeses descrites en els 
punts a), b) i c). El 25% restant caldrà justificar-lo amb despeses descrites en els 
punts d) i e). 
Exclusivament per al punt d) es poden imputar despeses de personal (capítol I). 
L’IVA ha de constar desglossat i no serà justificable quan el beneficiari pugui 
repercutir-lo. 
Setè. Pagament 
Atès que el conveni té un abast biennal, el pagament de les subvencions 
corresponents als exercicis 2016 i 2017 s’articula de la manera següent: 

1. El pagament de l’import de la subvenció corresponent a l’any 2016 es 
realitzarà d’un sol cop prèvia presentació, dins dels terminis establerts, de 
la documentació justificativa esmentada al punt vuitè. 

2. Un cop justificat l’any 2016 es procedirà a una bestreta del 50% de l’import 
de la subvenció corresponent a l’any 2017. 
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3. Amb la presentació, dins dels terminis establerts, de la documentació 
justificativa de la despesa de l’any 2017, es procedirà al pagament del 50% 
restant de l’import de la subvenció corresponent per l’anualitat 2017. 

Si les despeses justificades són inferiors a l’aportació aprovada, l’ajut econòmic 
de la Generalitat de Catalunya s’ha de reduir proporcionalment.  
El valor de cadascun dels indicadors establerts en el pacte tercer del present 
conveni s’haurà de complir en un mínim del 90%. 
Vuitè. Forma de justificació i terminis de presentació de la documentació 
justificativa 
1. Per a la justificació de les subvencions de cada exercici, el titular del conveni ha 
de presentar la documentació justificativa següent: 

a) Una memòria anual general, que contingui: 
1. La programació i l’activitat realitzada a l’espai escènic (no caldrà detallar 

totes les actuacions i les dades estadístiques que estiguin entrades a 
les aplicacions). 

2. Les estratègies de comunicació i difusió de la programació. 
3. Les estratègies de foment de públics. 
4. Les activitats comunitàries i els programes educatius. 
5. Les funcions territorials exercides i el pla d’actuació corresponent. 
6. Detall dels indicadors d’avaluació. 
7. El balanç econòmic i pla de finançament. 

b) Documentació gràfica en format digital o paper a on constin les 
programacions amb el logotip de la Generalitat de Catalunya. 

c) Pel que fa a la justificació econòmica, 
L’Ajuntament de Figueres haurà d’aportar anualment:  
1) Certificat de la Intervenció de l’entitat per l’import del pressupost que es 
detalla a l’annex II d’aquest conveni i a on cal que consti: 
• la realització de la totalitat de les despeses i el seu pagament o 

venciment, desglossades per conceptes, 
• l’import i la procedència dels fons amb què s’han finançat i,  
• si escau, les despeses indirectes i/o generals imputades al projecte 

subvencionat, indicant-ne els criteris de repartiment. 
2) Documentació justificativa d'haver sol�licitat com a mínim tres ofertes i la 
memòria sobre l’elecció, si escau, en els supòsits de despeses 
subvencionables iguals o superiors els 50.000 euros (IVA exclòs) en el cas 
d’obres o 18.000 euros (IVA exclòs) en el cas de subministraments o 
serveis. 
3) En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de 
romanents no aplicats així com dels interessos que se’n derivin. 

La documentació relativa als apartats a) i b) i c) es presentaran al registre de 
l’OSIC.  
2. Els terminis de presentació de la documentació justificativa que estableix el 
punt anterior són els següents: 
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a) La documentació corresponent a l’exercici 2016 s’ha de presentar abans de 
l’1 de març de 2017. 

b) La documentació corresponent a l’exercici 2017 s’ha de presentar abans de 
l’1 de març de 2018. 

Novè. Compatibilitat amb altres subvencions 
L’Ajuntament de Figueres haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública. 
Aquest conveni serà compatible amb qualsevol altra subvenció concedida per 
altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les 
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del 
projecte/activitat a desenvolupar. 
Desè. Comissió de seguiment 
Es crearà una comissió de seguiment integrada per la Generalitat de Catalunya, i 
l’Ajuntament de Figueres, per a la consecució dels compromisos mutus acordats i 
el seguiment dels indicadors de gestió i activitat. 
Per a tal finalitat, l’Ajuntament de Figueres està obligat a la presentació d’una 
memòria anual pel 2016 i un altra pel 2017 amb el detall dels indicadors 
d’avaluació, els comptes anuals i tots aquells requeriments que faci 
l’Administració, documentació que no cal confondre amb la documentació de 
justificació regulada al pacte vuitè. 
Onzè. Vigència 
Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura fins al 31 de 
maig del 2018. 
Dotzè. Revisió del conveni 
La Generalitat de Catalunya vetllarà pel compliment del present conveni i 
proposarà a les parts la seva revisió si hi ha variacions significatives en les 
magnituds bàsiques que determinen les necessitats o altres supòsits 
extraordinaris que es plantegin durant la seva vigència. 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del 
conveni, formant part integrant del mateix. 
Tretzè. Causes de resolució 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, les parts 
podran optar entre exigir el seu compliment o resoldre el conveni.   
Són causes de resolució del conveni les causes generals previstes a les lleis i 
concretament: 

1. El mutu acord de les parts. 
2. L’incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts. 

Catorzè. Responsabilitat enfront tercers 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens 
executor material de les actuacions.  
Quinzè. Resolució de conflictes 
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Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni de caràcter administratiu seran resoltes, en primer lloc, per mutu acord de 
les parts i si aquesta via amistosa no és possible, per la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals de l’ordre contenciós administratiu de Barcelona.  
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per triplicat i a un sol 
efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament 
Sr. Santi Vila i Vicente Sr. Pau Villòria i Sistach Sra. Marta Felip Torras 

 
 
 
 

ANNEX I  
PRESSUPOST DEL PLA D’ACTUACIÓ 2016 i 2017 
PREVISIÓ DE DESPESES 2016 2017 Observacions 
Personal propi 162.000,00 € 162.000,00 €   
Personal externalitzat   60.000,00 € 60.000,00 €   
Caixets de la programació 
estable d'iniciativa 
municipal 140.000,00 € 145.000,00 €   
Caixets de la programació 
familiar 15.000,00 € 18.000,00 €   
Altres caixets de la 
programació familiar 
especificar: 0,00 € 0,00 €   
Altres caixets de la 
programació familiar 
especificar: 0,00 € 0,00 €   
Altres caixets de la 
programació familiar 
especificar: 0,00 € 0,00 €   
Caixets de la programació 
escolar 11.000,00 € 11.000,00 €   
Altres caixets de la 
programació escolar 0,00 € 0,00 €   
Caixets de Cicles 
especificar:  0,00 € 0,00 €   
Altres caixets de cicles, 
especificar: 0,00 € 0,00 €   
Altres caixets de cicles, 
especificar: 0,00 € 0,00 €   
Altres caixets de cicles, 
especificar: 0,00 € 0,00 €   
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Altres caixets de cicles, 
especificar: 0,00 € 0,00 €   
Altres caixets de cicles, 
especificar: 0,00 € 0,00 €   
Caixets de festivals 
especificar 55.000,00 € 60.000,00 € Festival Còmic 
Altres caixets de festivals, 
especificar:  20.000,00 € 22.000,00 € 

Festival Agitart Dansa 
Contemporània 

Altres caixets de festivals, 
especificar:  0,00 € 0,00 €   
Altres caixets de festivals, 
especificar:  0,00 € 0,00 €   
Comunicació, creació i 
fidelització de públics 30.000,00 € 32.000,00 €   
Activitats comunitàries 
amb valor social i 
programes educatius 90.000,00 € 95.000,00 €   
Drets d'autor 6.500,00 € 6.500,00 €   
Serveis tècnics 90.000,00 € 90.000,00 €   
Manteniment 20.000,00 € 20.000,00 €   
Altres 
especificar................. 11.000,00 € 11.000,00 € 

Conveni Activitats La 
Cate 

Altres 
especificar................. 125.000,00 € 125.000,00 € 

Festival Internacional de 
Circ 

Altres 
especificar................. 200.000,00 € 200.000,00 € Festival Acústica 
Altres 
especificar................. 40.000,00 € 40.000,00 € 

Aportació Joventuts 
Musicals de Figueres 

Altres 
especificar................. 0,00 € 0,00 €   
Altres 
especificar................. 0,00 € 0,00 €   
Altres 
especificar................. 0,00 € 0,00 €   
Altres 
especificar................. 0,00 € 0,00 €   
Altres 
especificar................. 0,00 € 0,00 €   

TOTAL 
1.075.500,00 

€ 
1.097.500,00 

€   
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PREVISIÓ D'INGRESSOS       
Ingressos venda 
d'entrades 75.000,00 € 85.000,00 €   
Ingressos en patrocinis i 
mecenatges 3.000,00 € 4.500,00 €   
Ingressos per lloguer 
espais i cessions d'ús 6.000,00 € 7.000,00 €   
Altres aportacions privades 0,00 € 0,00 €   
Altres ingressos 
especificar................. 0,00 € 0,00 €   
Altres ingressos 
especificar................. 0,00 € 0,00 €   
Altres ingressos 
especificar................. 0,00 € 0,00 €   
Aportació Municipal 839.500,00 € 830.000,00 €   
Subvenció Generalitat de 
Catalunya 47.000,00 € 54.000,00 €   
Subvenció Diputació de 
Barcelona 50.000,00 € 57.000,00 € 

Diputació de Girona 
(percentatge) 

Altres subvencions 
especificar............ 55.000,00 € 60.000,00 € 

Diputació de Girona. 
Acústica i Circ 

TOTAL 
1.075.500,00 

€ 
1.097.500,00 

€   
    
       
APORTACIONS EN 
ESPÈCIES       
Danza Escena 0,00 € 0,00 €   
Platea 0,00 € 0,00 €   
Patrocinis 0,00 € 0,00 €   
Altres  0,00 € 0,00 €   
ANNEX II  
PRESSUPOST 2016 I 2017 DE L’ACTIVITAT OBJECTE DEL CONVENI 
DESPESES    
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GRUP 
DESPESA 

Equivalència 
press. global CONCEPTE 

IMPORT 
2016 

IMPORT 
2017 

c 
Caixets de la programació 
estable d'iniciativa 
municipal 

140.000,00 
€ 

145.000,00 € 
1 

d 
Caixets de la programació 
familiar 

15.000,00 € 18.000,00 € 

2 k Serveis tècnics 65.000,00 € 65.000,00 € 

f Caixets de cicles 0,00 € 0,00 € 
Caixets de festivals - 
FESTIVAL Còmic 

55.000,00 € 60.000,00 € 3 
g 

Caixets de festivals -La 
Roda Musical 

7.500,00 € 7.500,00 € 

4 i 
Activitats comunitàries 
amb valor social i 
programes educatius 

90.000,00 € 95.000,00 € 

5 h 
Comunicació, creació i 
fidelització de públics 

30.000,00 € 32.000,00 € 

    TOTAL 
402.500,00 

€ 422.500,00 € 
     

INGRESSOS    
     

    INGRESSOS 
IMPORT 

2016 
IMPORT 

2017 

    
Ingressos venda entrades  
(95%) 71.250,00 € 80.750,00 € 

    
Ingressos en patrocinis i 
mecenatges 3.000,00 € 4.500,00 € 

    
Ingressos per lloguer 
d'espais 6.000,00 € 7.000,00 € 

    Aportació Municipal 
225.250,00 

€ 219.250,00 € 

    
Subvenció Diputació 
Girona 50.000,00 € 57.000,00 € 

    
Subvenció Generalitat de 
Catalunya 47.000,00 € 54.000,00 € 

    TOTAL 
402.500,00 

€ 422.500,00 € 
“ 
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----21. Ajuntament: Es crea una Comissió d'estudi del Reglament Orgànic 
Municipal. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"ANTECEDENTS DE FET: 
PRIMER.- Per Ple de l’Ajuntament de Figueres en sessió de data 12 de gener de 
2017 es va aprovar  la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans. 
Figueres (C’S) d’acord amb la qual s’acorda crear una Comissió d’estudi del 
Reglament Orgànic Municipal en la que estaran representats tots els Grups 
Municipals d’aquesta Corporació. Aquesta Comissió, previ debat i acceptació, 
elevarà al Ple per a la seva aprovació  un informa en forma de dictamen que 
recollirà els canvis, modificacions i esmenes propostes al Reglament Orgànic 
Municipal. Aquesta Comissió elevarà al Ple un informe amb les modificacions que 
es proposin pel Reglament Orgànic Municipal. Aquesta Comissió en un termini 
màxim de sis mesos, des de la seva creació, elevarà al Ple un informe amb les 
modificacions que es proposin pel Reglament Orgànic Municipal.  
SEGON.- L’Ajuntament de Figueres té aprovat el Reglament orgànic municipal per 
acord de Ple Municipal de data 3 de setembre de 2013. Aquest Reglament es va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 215 de data 11 de 
novembre  i es va publicar una ressenya al DOGC número 6502 de data 15 de 
novembre de 2013 i ha patit diferents modificacions. 
TERCER.- El Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Figueres va entrar 
en vigor una vegada publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona de conformitat amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i havent transcorregut el termini de 
quinze dies hàbils a què fa referència el 65.2 del mateix text legal després 
d’haver-se comunicat a l’Administració de l’Estat i Comunitat Autònoma.  
QUART.- El  ROM constitueix una manifestació de la potestat reglamentària local i 
de la potestat d'autoorganització, podent concretar i adaptar els preceptes legals a 
les peculiaritats organitzatives i de funcionament pròpies de l'ens local, però sense 
contradir el marc legal. Així, el ROM pot projectar la seva regulació sobre els 
àmbits i matèries: 

1) Règim de funcionament dels òrgans bàsics, així com l'establiment i 
regulació dels òrgans complementaris. 
2) Concreció dels drets i deures dels grups polítics municipals i dels 
membres corporatius. 
3) Articulació del dret d'informació del  dret d'informació dels ciutadans i de 
participació ciutadana. 

LEGISLACIÓ APLICABLE: 
Article 4.1 a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (en 
endavant LRBRL) , que reconeix la potestat d’autoorganització als municipis.  
Articles 49 i 70.2 LRBRL , article 56 TRRL, article 178 TRLMRL,  desenvolupat als 
articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (en endavant ROAS), que 
regulen el procediment d’aprovació i modificació de les ordenances i reglaments 
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locals.  
Article 22.2 d) i article 47.2 f) de la LRBRL , en concordança amb el 52.2 d)  i el 
114.3a) del TRLMRLC  que estableixen que l’òrgan competent per a l’aprovació i  
la modificació del Reglament Orgànic Municipal és el Ple el qual no pot delegar 
aquesta atribució a cap altre òrgan, i s’haurà d’adoptar l’acord per majoria 
absoluta del número legal dels membres de la Corporació.  
Informe favorable de la Secretària Municipal de data 22 de febrer de 2017 d’acord 
amb el qual s’estableix que en base l’article 62 del ROAS  és possible la creació 
d’una Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la 
norma, i que ha d’estar integrada per membres de la Corporació i personal tècnic, 
propi o aliè, sota la presidència d’un d’aquells . La Comissió pot proposar que 
s’encomanin per aquesta finalitat estudis, informes o dictàmens a professionals 
aliens a l’ens.  
En base aquest precepte i la moció aprovada per Ple de l’Ajuntament en sessió de 
data 12 de gener de 2017 s’informa favorablement la creació d’una comissió 
d’estudi del Reglament Orgànic Municipal en la que estaran representats tots els 
Grups Municipals d’aquesta Corporació, i també estarà formada per personal 
jurídic i tècnic de la Corporació. 
En  base  als  antecedents  exposats,  la  Comissió  Informativa  General  proposa  
al  Ple,  que  adopti  els  acords  següents: 
PRIMER.- Crear la Comissió d’Estudi  del Reglament Orgànic Municipal que 
estarà formada per tots els Regidors de la Corporació Municipal, per la secretària 
de l’Ajuntament i per dos tècnics d’administració general.  
SEGON.- La composició de la Comissió d’Estudi serà la següent:  

President/a de la comissió: l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres o 
Regidor/a a qui delegui. 
Vocals: la resta de Regidors de l’Ajuntament de Figueres.  
Tècnics:  

Secretària de l’Ajuntament , senyora Cristina Pou Molinet,  
Tècnica d’administració general,  senyora Laia Oliver Pastoret, 
Tècnica d’administració general,  senyora Laura Vilanova Muñoz. 

Secretària de la Comissió:  
Ho serà la secretària de l’Ajuntament o tècnica a qui delegui. 

TERCER.- Aquesta comissió d’estudi és un òrgan complementari de caràcter mixt 
integrada per Regidors de la Corporació i personal tècnic de la mateixa. No té 
atribucions resolutòries i té  per objecte l’estudi previ de les modificacions que es 
pretenguin introduir en el Reglament Orgànic Municipal de Figueres. La principal 
funció serà  proposar l’avantprojecte de la norma que es pretengui modificar de 
l’articulat del ROM i que s’haurà d’aprovar a posteriori per Ple mitjançant majoria 
absoluta d’acord amb l’article 47.2 f) de la LRBRL. 
TERCER.- El règim de sessions serà determinat per la mateixa comissió d’estudi. 
En quant al règim de funcionament s’aplicarà el mateix que el de les Comissions 
Informatives, quedant vàlidament constituïda amb la presència de la majoria 
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absoluta dels seus membres, i les modificacions del Reglament Orgànic Municipal  
podran ser proposades per majoria simple dels seus membres." 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que les hace 
especial ilusión este punto ya que ven que se va avanzando en el cumplimiento 
de mociones que se van presentando por parte de la oposición; que esta fue una 
moción que presentó su grupo; que tenían especial interés en presentarla porque 
creen que el Reglamento Orgánico Municipal tiene que cambiar en ciertos 
aspectos; que se debe adaptar a las necesidades actuales, para que refleje 
realmente el pluralismo de la sociedad y las ganas de participar y ser aún más 
transparentes; que hay un aspecto al que le gustaría darle relevancia como es el 
hecho de la participación ciudadana; que algo que ahora no sucede es que las 
entidades puedan presentar mociones en este pleno o incluso las personas que 
hoy han venido pudieran participar al final haciendo preguntas o ruegos; que esto 
es algo que deben tener contemplado en el nuevo Reglamento; que es algo que 
su grupo va a defender e impulsar en esta comisión; que creen que deben 
trabajar todos con la mejor voluntad posible para obtener un Reglament orgánico 
mucho más participativo y unos órganos mucho más transparentes. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que 
celebren aquesta iniciativa mitjançant una moció que va ser aprovada per tots els 
grups; que entén que tothom veu amb bons ulls l’inici d’una comissió d’estudi que 
els ha de portar a un Reglament Orgànic Municipal propi de l’any 2017; que creu 
que és bo veure com va incrementant el públic de les sessions plenàries en els 
últims mesos; que creu que és bo veure que interessa el que es planteja per part 
dels vint-i-un regidors que estan asseguts aquí; que no s'ha de quadar només en 
un diàleg pels propis vint-i-un interessats i que creu que és bo veure la iniciativa 
que cada vegada assisteix més públic. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el dictamen abans transcrit 
 
----22. Personal: No s'aprova un dictamen que relatiu a acceptar la proposta 
presentada per la comissió de designació d'un lloc de treball de director/a 
d'urbanisme, a desestimar les al�legacions presentades i a deixar desert el lloc de 
treball.  La Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"Assumpte 
Resolució dels recursos d’alçada presentats contra la proposta de designació 
d’una persona com a director/a d’urbanisme, en règim de personal directiu. 
Relació dels fets 
Rebuda l’acta de la comissió d'avaluació dels mèrits per a la designació d’una 
persona com a director/a d’urbanisme, de data 26 de gener de 2017, que 
literalment transcrita diu:  
“A Figueres, el dia 26 de gener de 2017, a les 14.00, es reuneix  la comissió de 
valoració per a la designació d’un lloc de director/a d’urbanisme, en règim de 
personal directiu, constituïda el passat dia 30 d’agost de 2016, amb l’objecte 
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d’analitzar les al�legacions dels recursos d’alçada presentats contra la proposta 
d’aquesta comissió, que consta a l’acta de 5 d’octubre de 2016, de deixar la plaça 
deserta.  
Les al�legacions presentades són:  
a.- Joaquim Oliva Sala, amb DNI 40.433.440-A, mitjançant instància amb registre 
d’entrada núm. 20985, de 17 d’octubre de 2016:  
Valoració de l’experiència en l’apartat 1.b del barem de les bases: falta de 
valoració dels serveis prestats en els ajuntaments de Sant Jaume de Llierca, Sant 
Martí Vell, Masarac i Sant Climent Sescebes. 
Valoració de la titulació complementària en l’apartat 2.A de les bases: No s’ha 
valorat un títol de doctorat. 
Valoració de l’entrevista: La considera arbitrària i il�legal per falta de motivació i 
superar els límits de la discrecionalitat de què pot gaudir la comissió de valoració i 
per no suficientment motivada la puntuació atorgada. Així mateix, manifesta la 
falta de coneixements tècnics dels membres de la comissió de designació i 
l’absència d’un d’ells durant l’entrevista. 
b.- Elisabet Pascual Pich, amb DNI 35.046.521-H, mitjançant instància amb 
registre d’entrada núm. 23161, de 15 de novembre de 2016:  
Valoració de titulació en l’apartat 2.B del barem de les bases: No s’ha valorat 
adequadament l’acreditació de tres postgraus. 
Valoració de l’entrevista: Valorar amb zero totes les entrevistes equival a què 
l’entrevista no s’ha valorat, i no consten en acta les preguntes ni les respostes ni 
la forma de valoració dels aspirants. Així mateix, els membres del tribunal van 
mostra apatia, avorriment i nul interès per la tasca que estaven fent.  
Anàlisi de les al•legacions:  
a.- Joaquim Oliva Sala, amb DNI 40.433.440-A, mitjançant instància amb registre 
d’entrada núm. 20985, de 17 d’octubre de 2016:  
Valoració de l’experiència: L’apartat 1.b del barem de mèrits de les bases de 
selecció fa referència a serveis prestats en la direcció executiva en càrrecs públics 
o privats vinculats a la gestió urbanística, llicències i disciplina urbanística, els 
procediments administratius de contractació administrativa i gestió del patrimoni 
municipal, i la gestió d'obres públiques o privades.  
El certificat aportat de l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca fa referència a 
prestació de serveis mitjançant contracte administratiu de serveis, com a advocat, 
per un assessorament puntual, per la qual cosa no acredita serveis prestats en la 
forma descrita a la bases reguladores de la designació. 
Igualment, el certificat aportat de l’Ajuntament de Sant Martí Vell fa referència a un 
contracte administratiu per a un assessorament puntual, per la qual cosa no 
acredita serveis prestats en la forma descrita a la bases reguladores de la 
designació. 
Finament, el mateix passa amb l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes, que 
acredita prestació de serveis, però no concreta la forma de relació amb 
l’Ajuntament ni el temps prestat, cosa que fa impossible la seva valoració. Amb 
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tot, les funcions descrites al certificat no es corresponen amb cap direcció 
executiva, sinó amb gestió ordinària, cosa que fa impossible la seva valoració. 
Valoració de la titulació complementària en l’apartat 2.A de les bases: Aquest 
apartat fa referència a estar en possessió d'un segon títol de llicenciatura o grau 
universitari relacionats amb les tasques del lloc a proveir. Un doctorat no té ni la 
categoria de llicenciatura ni la categoria de grau per ser valorat en aquest apartat. 
Tampoc pot ser valorat com a programa superior, perquè les bases defineixen 
sobre quines matèries han de versar aquestes titulacions per ser valorades i 
l’aportada pel recurrent (Doctorat en Instruments d’Anàlisi del Dret), no es 
correspon amb cap d’elles. 
Valoració de l’entrevista:  
Pel que fa a la falta de motivació, aquesta motivació no pot fer referència a uns 
criteris objectius basats en fonts o estudis tècnics, atès que l’entrevista és una 
entrevista curricular. Les bases no determinaven uns criteris objectius sobre 
l’entrevista, limitant-se a expressar que la valoració havia de ser sobre 
coneixements i aptituds. No es podia aplicar una entrevista per competències 
perquè l’entrevista no es podia convertir en una prova teòrica o pràctica i, a més, 
davant la falta de criteris d’avaluació, la decisió de la comissió sobre com orientar 
l’entrevista entra dintre de la seva discrecionalitat tècnica. Es decideix fer una 
entrevista curricular per comprovar els mèrits al�legats ja que l’entrevista 
competencial només pot formar part de la fase d’oposició en tant que serveix per 
comprovar que els aspirants estan en possessió de competències de la plaça 
convocada. En aquest cas les bases havien de determinar competències, factors i 
puntuació, cosa que no fan. 
Així doncs, l’objecte de l’entrevista era constatar si els mèrits al�legats prèviament 
acreditaven la seva formació i capacitat per desenvolupar el lloc de treball en 
concret. Atès que aquests mèrits no havien arribat al mínim de puntuació, cap 
aspirant acredita haver desenvolupat funcions directives com les del lloc que es 
convoca, l’avaluació global de les respostes no permet considerar vàlid cap 
aspirant per la seva manca d’experiència en llocs similars. 
Per això, la comissió reitera la seva decisió de valorar amb zero punts totes les 
entrevistes. 
Pel que fa a les manifestacions de falta de coneixements tècnics dels membres de 
la comissió i la seva presència efectiva durant l’entrevista, tots els membres tenen 
el nivell de titulació i coneixements tècnics per poder formar part de la comissió. A 
més, tots els membres de la comissió van ser presents, en tot moment i en totes 
les entrevistes, tal com queda constància en les actes signades de les sessions 
de la comissió. A tot això cal afegir que les preguntes formulades van ser 
consensuades prèviament per tots els membres de la comissió de valoració i 
només les va formular el secretari de la comissió, sense cap intervenció de la Sra. 
Laia Oliver Pastoret. Per la qual cosa no s’entenen les al�legacions presentades 
en aquest aspecte. 
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b.- Elisabet Pascual Pich, amb DNI 35.046.521-H, mitjançant instància amb 
registre d’entrada núm. 23161, de 15 de novembre de 2016: 
Valoració de la titulació complementària en l’apartat 2.B de les bases: La Sra. 
Pascual va presentar un certificat de la Universitat Politècnica de Catalunya, de 
data 10 d’octubre de 2013, on es fa constar que el programa de postgrau en 
Gestió Urbanística, el curs de postgrau en Reparcel�lacions i Compensacions 
Urbanístiques i el curs de Gestió Urbanística i Medi Ambient formaven part del 
Màster en Gestió Urbanística. D’aquest certificat es dedueix:  
a.- Els tres cursos de postgrau formen part d’una titulació superior, que és el 
Màster en Gestió Urbanística. Tal com preveu el mateix apartat 2.B de les bases 
de selecció, en cas que una titulació inferior sigui requisit necessari per obtenir la 
titulació superior, només es tindrà en compte la titulació superior. 
b.- La titulació superior és un màster, per la qual cosa, en aplicació de l’anterior i 
del barem de mèrits de l’apartat 2.B, la puntuació atorgada va ser de 0,5 punts. 
Per tot això la valoració es considera correcta en aquest apartat. 
Valoració de l’entrevista: Atès que els motius d’al�legació són els mateixos que en 
el cas de l’altre reclamant, es donen per reproduïts els arguments exposats.  
Per tot l’exposat, la comissió de valoració proposa al Ple la desestimació de les 
al�legacions presentades i la confirmació de la proposta emesa en data 5 
d’octubre de 2016, de deixar el lloc de treball de director/a d’urbanisme desert.  
Sense res més a afegir, s’aixeca la sessió a les 15:30 hores en el lloc i la data que 
consten a l’encapçalament.” 
Fonaments jurídics. 
1.- Les bases reguladores del procés de designació de referència, aprovades pel 
Ple en la seva sessió de 3 de març de 2016.  
2.- Els articles 107, 110, 113, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, aplicable a través de la Disposició Transitòria Tercera de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, pel que fa a la regulació del recurs d’alçada.  
Proposta de resolució: 
Per tot això, aquesta Comissió Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament 
de Figueres que adopti els següents acords: 
1r.- Acceptar la proposta presentada per la comissió de designació d’un lloc de 
treball de director/a d’urbanisme. 
2n.-  Desestimar les al�legacions presentades pel Sr. Joaquim Oliva Sala, amb 
DNI 40.433.440-A, mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 20985, de 17 
d’octubre de 2016. 
3r.- .-  Desestimar les al�legacions presentades per la Sra. Elisabet Pascual Pich, 
amb DNI 35.046.521-H, mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 23161, 
de 15 de novembre de 2016.  
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4t.- Ratificar la proposta emesa per la comissió de valoració en data 5 d’octubre 
de 2016 i, en base a aquesta proposta, deixar el lloc de treball de director/a 
d’urbanisme desert. 
5è.- Notificar-ho a les persones interessades." 

Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu que no posa en 
qüestió la vàlua professional dels tècnics que van fer aquestes proves, ni de les 
persones que es van presentar a aquestes proves, però que crida l’atenció el que 
pensen al respecte les persones que han fet les esmenes;  que això és subjectiu, 
que és una apreciació que han fet ells i que com que no hi eren no hi poden 
entrar, però que els sap greu que hi digui que “Així mateix els membres del 
tribunal van mostrar apatia, avorriment i nul interès per la tasca que estan fent”; 
que això és una cosa que ells pensen i que no ho poden valorar perquè no hi 
eren, però que el que crida molt l'atenció és que és que l'entrevista es valorés 
amb 0 punts; que crida l'atenció que quatre o cinc persones que es van presentar, 
que tots treguin 0; que s’hi ha presentar gent molt especialitzada i amb uns 
currículums bastant brillants i que estaven prou bé; que no ho pot entendre; que 
no pot entrar en el detall perquè no ho sap, però que entén que deuria ser una 
valoració de 0 a 5; que tinguin un 0 tots 5, realment, creu que crida l’atenció; que 
llavors a l’hora de fer les esmenes han posat això; que han quedat moltes places 
desertes i mai, en el temps que porten, ningú ha fet aquesta valoració; que creu 
que cal fer una reflexió; que no posa en qüestió ningú ni que s'hagi fet malament, 
però que creu que cal valorar-ho i que potser es pot donar alguna explicació 
d'alguna cosa més concreta. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que pot 
donar la seva opinió al respecte, sense perjudici que ella no forma part de la 
comissió de valoració; que queda acreditat a les actes; que ha tingut converses 
amb la comissió de valoració perquè és un procés selectiu que deriva d’una 
voluntat política de crear un càrrec directiu i que, per tant, els primers interessats 
a tenir un director/-a d’urbanisme era el propi equip de govern; que l’enfocament 
que no queda clar és que se seleccionava personal directiu; que a banda de 
requerir unes titulacions, les habilitats directives havien de ser suficientment 
acreditades; que si no recorda malament a les bases hi havia valoració de mèrits i 
entrevista i que, com a mínim, s'havia de superar el 5 per ser seleccionat; que 
amb la suma de mèrits cap dels aspirants va arribar a 5; que això vol dir que 
podien ser uns excel�lents professionals, advocats, arquitectes, però que no 
tenien habilitats directives que era el que més interessava en la selecció del 
directiu; que ningú posa en dubte la capacitat d’aquestes persones com a tècnic o 
com a professional, però que com han vingut dient en aquest ple, arquitectes i 
juristes ja en tenen i fan bé la seva feina; que el que es buscava era una persona 
amb habilitat coordinadora de procediments; que això és el que de la pròpia suma 
dels mèrits que tenien als currículums presentats, cap d’ells arribava a 5; que això 
feia que l’entrevista fos absolutament determinant, cosa que té un punt de risc; 
que això la jurisprudència dels tribunals ho ve determinant; que el tall de ser 
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admès o ser exclòs en una entrevista s’ha valorat pels tribunals com una valoració 
molt subjectiva; que l'objectiu és que una entrevista serveixi per acabar d’enfocar 
qui és millor entre diferents que han passat el tall, però que  una entrevista 
serveixi per dir si es passa el tall o no es passa, és una cosa que es pot valorar 
com a arbitrària o com a subjectiva per part d’un tribunal en cas d’impugnació i 
que això és el que en aquest cas hagués passat; que cap de la suma dels mèrits 
presentats als currículums arribava al 5, que, per tant, els 2 possibles punts de 
l’entrevista haguessin determinat si una persona entrava o no entrava i que, per 
tant, aquest és el motiu, a banda dels que es reflecteixen al dictamen pel que es 
considera adient que quedi deserta aquesta plaça per part de la comissió de 
valoració. 

Seguidament, intervé la secretària de la corporació que diu que va formar 
part d’aquest tribunal a l’òrgan de selecció; que bàsicament és el que ha explicat 
l’alcaldessa; que hi havia una primera fase objectiva on s’havia de valorar 
l’experiència professional i la formació acadèmica; que els aspirants no arribaven 
a passar aquesta fase objectiva i que llavors només quedava la fase subjectiva 
que era l’entrevista; que les bases estaven redactades d’una manera que tampoc 
especificaven quins criteris objectius s’havien d’utilitzar a l’entrevista i que, per 
tant, a l’entrevista s’hagués tornat a valorar altrament els coneixements i les 
aptituds professionals que prèviament a la fase objectiva ja no s’havien passat; 
que l’entrevista es convertia en un element determinant per fer entrar a un gerent 
d’urbanisme que no havia passat la primera fase objectiva; que es van estar 
mirant la jurisprudència i que és bastant clar que el que no pot ser és que algú 
passi un procés selectiu amb una simple entrevista; que no pot ser que l’entrevista 
sigui l’element determinant per entrar a una administració; que si algun d’aquests 
aspirants hauria d'haver passat la fase prèvia de coneixements i aptituds 
professionals, però que no va ser així; que sí que és cert que molts aspirants 
tenien aptituds professionals, però que estaven en contracte extern de serveis i 
que no es podia valorar. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll que diu que entén 
que és una qüestió sobre la qual hi ha un recurs que estan resolent avui, que, per 
tant, aquesta gent tindrà la seva possibilitat de recórrer als Tribunals Superiors i 
que seran ells els que determinaran la veracitat, la regularitat o coherència de la 
resolució; que el dictamen diu que les bases no determinaven uns criteris 
objectius a l'entrevista, limitant-se a expressar que la valoració havia de ser sobre 
coneixements i aptituds; que li ha semblat veure que hi ha jurisprudència en el 
sentit que aquests tipus d'entrevistes que no es determinen criteris objectius a 
priori poden ser perfectament impugnables i que, per tant, és una situació que 
s'ha de valorar a veure quina resolució final pot haver-hi per part dels tribunals. 

Seguidament, torna a intervenir la secretària de la corporació que diu que el 
senyor Joaquim Oliva ja ho ha impugnat; que ha posat un recurs contenció 
administratiu i que ja es veurà què passa, però que bàsicament el motiu va ser 
aquest; que ningú va passar la fase prèvia; que eren uns criteris totalment 
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objectius on es valorava la formació acadèmica i les aptituds professionals, és a 
dir, els llocs on havia treballat la gent; que cap d’ells va arribar a la puntuació 
mínima; que un cop van entrar a l’entrevista tenien a tots els candidats que no 
havien superat la fase anterior; que no podien triar a un candidat per una sola 
entrevista i que van decidir que l’entrevista es valorava a 0. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Sànchez Dipp que diu que vol 
fer una prèvia en relació a aquesta qüestió que ja van comentar en el moment que 
l’expedient va passar per primer cop la primera resolució de la comissió 
encarregada de determinar sobre aquesta plaça; que és el que ja van dir en el seu 
moment tant sobre el possible director/-a de serveis urbans, com pel director 
d’emergència ciutadana i habitatge, com per urbanisme; que la Candidatura 
d'Unitat Popular no veu bé aquest model i aquesta duplicitat que planteja el 
govern a l’organigrama com és tenir uns directors amb uns sous que consideren 
que estan fora del que seria adequat; que volen recordar que els directors cobren 
65.000 euros l’any; que s’han mostrat sempre en contra d’aquest model, 
d’aquestes propostes i d’aquestes places; que en aquest cas també és així; que 
sobre la qüestió que els preocupa, sobre el que s’està debatent, els sorprèn 
també aquest 0 a l’entrevista; que els consta que hi havia algun candidat o 
candidata que  a la primera fase havia aconseguit puntuacions de 4,85; que 
tampoc estan parlant d’un 0 total en la part objectiva; que cal dir que tot aquest 
procediment, no només s’ha fet servir en el cas d’aquesta plaça de directora/-a 
d’urbanisme, sinó que s’ha fet servir en dues places que ja han estat assignades, 
que , per tant, s’han seguit els mateixos models i que, per tant, l’entrevista 
segurament va ser determinant per escollir les persones; que això denota que les 
bases i la forma en què s’ha procedit a la selecció d’aquest personal directiu han 
tingut un caràcter, des del seu punt de vista, altament polític i poc tècnic; que no 
entenen com pot ser que una entrevista no determini prèviament quins són els 
criteris de valoració que utilitzarà i que no s’hagi informat prèviament a la 
realització de l’entrevista i que, per tant, l’entrevista sigui simplement oberta; que 
en la situació que es troben ara també desperta molts dubtes sobre les 
contractacions anteriors que revisaran amb detall; que en aquest cas hi votaran 
en contra perquè consideren que aquest 0 rotund en una entrevista no està prou 
justificat; que el seu no té molt a veure amb tot el conjunt, com ja ha explicat, amb 
les contractacions d’aquestes tres places, però especialment de dues persones 
directives; que repeteix que revisaran amb molt detall per saber quina era la 
puntuació de la part objectiva i quina era la puntuació a la part de l’entrevista de 
les persones ja contractades; que ho revisaran per saber si sempre s’han seguit 
els mateixos criteris; que aquestes places no creuen que siguin el model i que 
apostarien per fer aquestes feines a través de places fixes i personal molt apte i 
preparat que hi ha a la casa. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que tenen 
tot el dret a revisar els procediments, però que justament podran comprovar que 
la diferència entre els dos directius que sí que han pogut ser seleccionats i el que 
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es declara desert, és que justament l’entrevista no era determinant i que la pròpia 
valoració dels mèrits objectius donava suficientment puntuació com perquè 
l’entrevista només fos de perfeccionament o millora, però que  en cap cas era 
determinant superar el 5 o no superar-lo i que ho podran comprovar. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se sotmet a 
votació el dictamen abans transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA NO 
d’aprovar-lo en votar-hi a favor els cinc membres de l’Ajuntament següents: Felip 
Torres, Cruanyes Zafra, Masquef Creus, Pujol Matas i Felip Gayolà; en contra, els 
sis membres de l’Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró 
Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós i García Quesada; i abstenir-se, els deu 
membres de l’Ajuntament següents: Casellas Borrell, Martínez Puig, Barrenechea 
Montero, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló Montiu, Pérez Márquez, 
Vergés Moreno, Toro Coll i Galimany Granés. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que entén 
que no s’aprova la proposta de la comissió de valoració de resoldre aquests 
recursos; que demanarà un informe jurídic a la secretària de la corporació de la 
nul�litat que suposa els acords que votin en contra de propostes efectuades pels 
tribunals; que entén que votar en contra d’una proposta fet aper un tribunal 
objectiu, que no estigui fonamentada en motius de legalitat, és un dels supòsits de 
nul�litat de ple dret de la llei i que en aquest cas demanarà informe a la secretària 
en el sentit que aquest acord que s’acaba d’adoptar si és nul de ple dret. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que diu que no ha 
acabat d’entendre el que ha dit la Presidència. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que hi ha 
procediments administratius reglats com són els de selecció de personal o 
contractació en el quals les valoracions fetes per les meses de contractació o els 
tribunals de selecció, que han de ser aprovats posteriorment per l’òrgan polític, 
com seria en aquest cas el Ple, si difereixen de la proposta feta pel tribunal s’han 
de basar en motius de legalitat, és a dir, votar en contra per part d’un òrgan polític 
d’una proposta feta per una mesa de contractació o un tribunal de selecció, si no 
és per algun motiu de legalitat es considera nul de ple dret. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que diu que així el que 
la Presidència està dient és que en el cas d’aprovar-se és legal i en el cas de no 
aprovar-se és il�legal; que tot i que han fet un seguit d’argumentacions jurídiques 
sobre aquest dictamen que seria la base del que estan dient que uns han votat en 
contra, altres a favor i altres abstenció i que entén que no hi ha cap motiu 
d’il�legalitat. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que no diu 
que sigui il�legal el que han votat; que si l’òrgan polític vota en un sentit diferent 
del que proposa el tribunal, és a dir, que el tribunal proposava desestimar les 
al�legacions, que hi ha hagut vots en contra i que el resultat és contrari; que això 
pot ser un supòsit de nul�litat d’aquest acord, si no es fonamenta en el criteri de 
legalitat; que si un tribunal de selecció de personal o una mesa de contractació 
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proposa a qui ha de contractar el resultat d’un procés selectiu, qui ha de votar 
l’acta final només pot diferir d’aquell resultat si observa qüestions de legalitat en 
aquesta proposta i que demanarà a la secretària un informe sobre si és possible 
que sigui nul l’acord que s’acaba d’adoptar. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas que diu que el motiu 
pel qual el grup d’Esquerra Republicana ha votat en contra és perquè considera 
que el mateix tribunal i el tècnic de personal diu que les bases haurien de 
determinar competències, factors i puntuació cosa que no fan; que en el mateix 
informe el tècnic diu que les bases no li determinen quins criteris ha de tenir per 
valorar l’entrevista; que voldrien pensar que el que els està dient aquest tècnic és 
que les bases són defectuoses i que aquest és un motiu pel qual aquest grup vota 
en contra d’aquest punt. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu que el senyor Giró 
pot considerar que les bases són defectuoses pels motius que exposa el tècnic, 
però que justament el que proposava aquesta comissió de valoració és que es 
desestimessin les al�legacions i que, per tant, es declarés deserta la plaça; que 
demana un informe a la secretària perquè pel que té coneixement quan un acord 
resulta en sentit contrari a la proposta que fa un tribunal o una mesa de 
contractació pot ser nul perquè mai un polític canvia el criteri d’un òrgan tècnic 
que és una mesa de contractació o un tribunal de selecció i que només vol dir 
això. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora Sànchez Dipp que diu 
que per afegir al que comentava el senyor Giró, sobre aquesta qüestió concreta, i 
per això també feia referència als anteriors processos que han seguit el mateix 
criteri o esquema, sobre la concreció que la comissió de selecció ha de fixar els 
criteris de valoració que utilitzarà i informar prèviament a la realització de 
l’entrevista; que  aquesta exigència que ha de ser raonable l’exigeixen els 
tribunals; que hi ha una sentència del Tribunal Suprem del 22 de novembre de 
2016, en què determina concretament en aquest sentit; que a ella tampoc li toca, 
si no que li toca a la secretària, però que volia també comentar aquesta qüestió; 
que repeteix que la Candidatura d'Unitat Popular està en contra d'aquesta plaça 
d'Urbanisme, però que els procediment s'han de fer com toquen, tant aquest com 
els que hi han hagut anteriorment en base a uns mateixos criteris; que és en 
aquest sentit que hi voten en contra i que també esperaran aquest informe jurídic. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu que per centrar una 
mica el tema ha de dir que el que s’aprovava aquí era desestimar o no desestimar 
un recurs; que la proposta del tribunal era que es desestimés aquell recurs; que 
s’ha acordat que no es desestima aquest recurs; que, per tant, en funció de 
l’informe que resulti de secretaria tindran o bé que l’acord que s’ha votat és nul o 
que si no es desestima el recurs acceptaran el recurs que toqui; que el resultat 
serà la incorporació d’una persona com a director d’urbanisme que haurà de ser 
aprovat per aquest mateix ple i que el grup de la Candidatura d'Unitat Popular hi 
votarà en contra perquè no estan d’acord amb el personal directiu. 
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A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora Sànchez Dipp que diu 
que no cal ridiculitzar la qüestió; que una cosa és una cosa i una altra cosa és una 
altra cosa; que una cosa són els procediments interns de la casa que vetllaran 
perquè siguin al 100% correctes i que, per tant, s’ajustin a la legalitat; que l’altra 
cosa és la voluntat política o no de quin és el model de gestió a l’Ajuntament; que, 
per tant, fa gràcia, però que una cosa és una cosa i que una altra cosa és una 
altra cosa. 

Seguidament, torna a intervenir  la Presidència que diu que cada vot polític 
té les seves conseqüències jurídiques i que, per tant, el resultat final pot ser que 
una vegada estimada l’al�legació a la persona que ha recorregut quan es proposi 
la contractació d’aquesta persona se li digui que no perquè no s’està d’acord amb 
el personal directiu. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora Olmedo Delestal que 
diu que ha obert aquest debat, però que en cap moment ha dit si estava d’acord 
amb el directiu o no; que el grup popular no ha dit si votaria a favor o en contra; 
que justament l’alt directiu d’urbanisme el semblava bé perquè creien que calia un 
arquitecte; que l'alcaldessa no pot parlar en boca de tots els grups; que la 
Candidatura d'Unitat Popular diu que hi votaria en contra, però que el grup popular 
no s'ha pronunciat en cap moment, sinó que han parlat del tema de les 
al�legacions i de com havia anat tot el procediment  i que no digui si votaran que 
sí o que no. 

Seguidament, torna a intervenir  la Presidència que diu que ha fet 
referència a la manifestació explícita que ha fet la Candidatura d'Unitat Popular 
sobre que no està d’acord amb aquest model directiu; que ha explicat el 
recorregut final que pot tenir aquesta decisió; que tot això és un futurible que ja 
s'anirà veient i que, per tant, s’aprova no desestimar les al�legacions i no s’aprova 
l’acord. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la secretària de la corporació que 
diu que no s’aprova l’acord; que no aproven res; que no s’aprova l’acord ni 
desestimar ni estimar; que no s’aprova; que farà l’informe jurídic; que la veritat és 
que no s’havia trobat mai que un plenari voti en contra d’un òrgan de selecció i un 
òrgan de contractació; que ho estudiarà i que elaborarà l’informe jurídic . 

 
----23. Obres municipals: S'aprova inicialment el projecte d'obra municipal 
ordinària denominat "Projecte d'enderroc de dos edificis (carrer Caserna, 4 i carrer 
Barceloneta, 18)". La Presidència  procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Els serveis tècnics municipals han redactat el projecte d’obra municipal 
ordinària denominat “Projecte d’enderroc de dos edificis (carrer Caserna, 4 i carrer 
Barceloneta, 18)” amb un import total d’execució per contracte, que inclou l’IVA, 
de cinquanta-dos mil vuit-cents cinquanta-nou euros amb catorze cèntims 
(52.859,14 €).  
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Les finques referides són propietat municipal, classificades com a vial en part de 
la seva superfície, i la resta qualificades amb la clau 13 del planejament vigent.  
El Ple de l’Ajuntament de Figueres va aprovar inicialment el projecte d’obra 
municipal ordinària de Reurbanització del carrer Barceloneta en sessió de data 12 
de maig de 2016 i es va aprovar definitivament per Decret d’Alcaldia de data 2 de 
novembre de 2016. 
Vist l’informe tècnic, de data 15 de febrer de 2017, que diu: “(f) Un cop aprovat el 
projecte de reurbanització del carrer Barceloneta, es preveu l’inici dels treballs 
durant aquest any 2017, i es considera necessari tramitar el projecte d’enderroc 
de les dues finques referides per poder actuar de manera coordinada amb 
l’execució del projecte de reurbanització i minimitzar d’aquesta manera les 
molèsties als veïns i les afectacions a la via pública. El projecte d’enderroc 
compleix amb el planejament vigent i preveu el tractament de les mitgeres que 
quedaran a la vista un cop finalitzats els treballs d’enderroc així com el tractament 
de la superfície lliure de parcel�la. Igualment s’inclouen partides per tal de garantir 
la seguretat de les edificacions veïnes. S’incorpora estudi bàsic de seguretat i 
salut així com les fitxes preceptives de gestió de residus d’acord amb la normativa 
sectorial vigent. (f)” 
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient 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 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, 
modificada, entre d’altres per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, i el Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
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 “Projecte 
d’enderroc de dos edificis (carrer Caserna, 4 i carrer Barceloneta, 18)” amb un 
import total d’execució per contracte, que inclou l’IVA, de cinquanta-dos mil vuit-
cents cinquanta-nou euros amb catorze cèntims (52.859,14 €).  
2n.- Exposar al públic l’expedient i el projecte, per termini de trenta dies, des de 
l’anunci de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la 
presentació d’al�legacions. Publicar el contingut d’aquest projecte al web 
municipal per a facilitar-ne la seva consulta, en aquest mateix termini d’exposició 
pública. 
3r.- Sol�licitar els informes de les companyies de serveis afectats. 
4rt.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
  
----24. Obres municipals: S'aprova inicialment el projecte d'obra municipal 
ordinària denominat "Projecte d'arranjament de l'aparcament dissuasiu de la 
carretera de Llançà. Zona Ponent". La Presidència  procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
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"Relació de fets. 
1. El serveis tècnics municipals han redactat el projecte d’obra municipal ordinària 
denominat “Projecte d’arranjament de l’aparcament dissuasiu de la Carretera de 
Llançà. Zona Ponent”  amb un import total d’execució per contracte, que inclou 
l’IVA, de cent noranta-nou mil nou-cents deu euros amb quatre cèntims 
(199.910,04 €). Aquest pressupost no inclou el cost de compra dels béns afectats 
per l’execució de les obres que es descriuen en el projecte. 
2. Aquest Projecte, redactat pels tècnics municipals, té la naturalesa d’obra 
municipal ordinària, i conté els documents necessaris per identificar el seu objecte 
(memòria, annexes, plec de condicions, pressupost i plànols ), entre els que inclou 
el preceptiu estudi de seguretat i salut. Pel que fa als elements per a dur a terme 
la seva execució, el plànol 3.1 de béns i drets afectats reflexa la finca de 2.101,53 
m2 de la qual no és titular l’Ajuntament. En el Projecte s’ha inclòs la instància de 
la propietària de la finca afectada posant de manifest la seva voluntat de vendre a 
l’Ajuntament de Figueres aquesta finca pel preu resultant de la valoració 
efectuada pel tècnics municipals. El projecte no serà executiu fins que 
l’ajuntament sigui propietari dels terrenys afectats per les obres que es descriuen 
en aquest projecte.  
3. L’aprovació d’un projecte d’obra municipal ordinària (o d’una memòria), depèn 
per una part, de la seva quantia, com a límit absolut respecte a l’atribució de la 
competència per a l’aprovació del projecte, i, per altre banda depèn també de si 
aquesta obra, en el cas de tenir el caràcter o naturalesa d’una obra d’inversió, 
s’ha inclòs o previst al pla d’inversions del Pressupost municipal. És competent 
per la seva aprovació el Ple municipal per no haver-se aprovat el pressupost 2017 
i no haver-se incorporat els romanents d’inversions a dia d’avui a la pròrroga del 
pressupost 2016. 
Fonaments de dret. 
1. Articles 121 i següents del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
Aquests defineixen el contingut mínim que ha de tenir un projecte d’obres per la 
seva aprovació així com la classificació de les diferents obres als efectes 
d’elaboració de projectes.  
2. Articles 12 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. Aquests 
regulen l’elaboració de projectes d’obres locals ordinàries. 
3. Article 52.2.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, estableix que el Ple és l’òrgan 
competent per l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent 
per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. 
4. L’article 166.1.a) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
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5. La llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, modificada, 
entre d’altres per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local. 
6. El Reglament Orgànic Municipal. 
7. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
Resolució. 
Per tot l’anterior, 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 “Projecte 
d’arranjament de l’aparcament dissuasiu de la carretera de Llançà. Zona Ponent” 
amb un import total d’execució per contracte, que inclou l’IVA, de cent noranta-
nou mil nou-cents deu euros amb quatre cèntims (199.910,04 €).  
2n.- Exposar al públic l’expedient i el projecte, per termini de trenta dies, des de 
l’anunci de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la 
presentació d’al�legacions. Publicar el contingut d’aquest projecte al web 
municipal per a facilitar-ne la seva consulta, en aquest mateix termini d’exposició 
pública. 
3r.- Sol�licitar els informes de les companyies de serveis afectats. 
4rt.- Sol�licitar informe i autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua per fer obra 
en zona de policia de l’ACA. 
5è.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
  
----25. Fires i festes: S'aproven les bases reguladores del concurs per escollir el 
cartell de l’Embarraca’t de Figueres. El senyor Masquef Creus procedeix a la 
lectura del dictamen següent: 

"Es proposa l’aprovació de les bases reguladores del concurs per escollir el 
cartell de l’Embarraca’t de Figueres. 
L’objecte d’aquestes bases és regular el concurs per escollir el cartell oficial de 
l’Embarraca’t, del qual també se’n derivaran les aplicacions gràfiques per a web i 
xarxes socials. 
La participació és oberta a totes aquelles persones que tinguin entre 16 i 29 anys, 
tant professionals com aficionades, que de manera individual o col�lectiva podran 
presentar un màxim de dos dissenys, originals i inèdits, en una sola sol�licitud. 
A l’expedient existeix informe del del coordinador del servei de joventut favorable 
a l’aprovació de les bases reguladores reguladores del concurs per escollir el 
cartell de l’Embarraca’t de Figueres. 
Les bases s’adeqüen, pel que fa a objecte, contingut i elements a allò que disposa 
la normativa aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
el reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol; el Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis de les 
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entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i la base 11.8 de les 
Bases d’execució del pressupost municipal. 
L’òrgan competent per a l’aprovació de bases per a la concessió de subvencions 
és el Ple. 
En base als antecedents exposats; la Comissió Informativa General proposa  al 
Ple de l'Ajuntament  l'adopció dels acords següents: 
1r. Aprovar les bases reguladores del concurs per escollir el cartell de 
l’Embarraca’t de Figueres , que es transcriuen tot seguit: 
“BASES REGULADORES DEL CONCURS PER ESCOLLIR EL CARTELL DE 
L’EMBARRACA’T DE FIGUERES 
1.- Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és regular el concurs per escollir el cartell oficial de 
l’Embarraca’t, del qual també se’n derivaran les aplicacions gràfiques per a web i 
xarxes socials. 
2.- Condicions, beneficiaris i requisits 
La participació és oberta a totes aquelles persones que tinguin entre 16 i 29 anys, 
tant professionals com aficionades, que de manera individual o col�lectiva podran 
presentar un màxim de dos dissenys, originals i inèdits, en una sola sol�licitud. 
3.- Sol�licituds i documentació a presentar 
Cal presentar una instància en la qual se sol�liciti la voluntat de participar el 
concurs. Cal adjuntar-hi la documentació següent: identificació de la persona que 
presenta el cartell (mitjançant una fotocòpia del DNI), anotació del pseudònim de 
la persona que fa el cartell, adreça completa i telèfon de contacte. 
Juntament amb la instància es presentarà: 
L’original del cartell. Els cartells presentats no duran signatura i únicament 
s’acceptarà la inscripció del pseudònim al dors del cartell. El format dels cartells 
correspondrà a un full DIN A3 i s’haurà de presentar en un suport rígid. En cas de 
resultar guanyador, s'haurà de facilitar l'arxiu en suport informàtic en formats PDF, 
Freehand, Corel o Photoshop. 
Les instàncies juntament amb tota la documentació s’hauran de presentar al 
Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Figueres (OMAC). També es 
podran presentar en qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
Per dubtes, contacteu amb el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Figueres, 
telèfon 972032326 o per correu electrònic a joventut@figueres.org. 
4.-Termini 
El termini de presentació de sol�licituds serà el que marqui la convocatòria. 
5.- Procediment de concessió 
La concessió d’aquest Premi no serà recurrent, tindrà caràcter anual, voluntari i 
eventual. El procediment de concessió del concurs regulat a les presents bases 
serà el de concurrència competitiva. 
Es constituirà un Jurat que avaluarà els treballs i que estarà format per: 
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President/a: 
-Regidor/a  competent en matèria de joventut. 
- Quatre vocals relacionats amb el món de les arts plàstiques, un dels quals sigui 
a proposta de la direcció dels estudis de batxillerat d’arts plàstiques de l’Institut 
Alexandre Deulofeu. 
- Tres vocals representants de les entitats adjudicatàries dels estands de 
l’Embarraca’t de l’edició corresponent. 
Secretari/ària:  
-Coordinador del servei de joventut.  
L’Alcaldia Presidència resoldrà la convocatòria com a màxim en el termini d’un 
mes a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de 
sol�licituds. 
6.- Criteris de valoració  
En la valoració dels cartells, les persones membres del jurat tindran en compte els 
criteris següents: el disseny, l’originalitat, l’impacte mediàtic, la incorporació 
d’aspectes innovadors i de referències directes o indirectes a Figueres i/o 
l’Embarraca’t. No es tindran en compte propostes que incompleixin la legislació en 
matèria de propietat intel�lectual. 
El cartell haurà d’incloure els elements següents:  
a. Un títol visible que ha de dir “Embarraca’t, Figueres” amb l’any de la 
convocatòria corresponent. 
b. Espai per a la programació diària. En cas que no es disposi de la programació 
oficial, el participant en aquesta convocatòria pot inventar-se els textos tenint en 
compte les dates de l’Embarraca’t de la convocatòria que correspongui. 
c. Espai per a logotips. 
7.- Premis 
El premi al millor cartell serà el que s’estableixi en la convocatòria. 
El jurat es reserva la possibilitat d’atorgar dues mencions especials amb la dotació 
econòmica o en espècies que es cregui adient segons recursos disponibles i que 
es determinarà a la convocatòria. 
8.- Obligacions i reserva de drets de reproducció 
L’Ajuntament de Figueres es reservarà els drets de reproducció del cartell 
guanyador, que seran cedits en exclusiva. La persona guanyadora es compromet 
a fer les adaptacions necessàries per als diferents suports. Aquesta tasca es 
coordinarà amb la persona que l’Ajuntament de Figueres designi per 
desenvolupar aquesta funció. 
9.- Acceptació de les bases 
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 
10.- Notificacions 
Les concessions i denegacions així com tots els actes administratius derivats de 
la tramitació administrativa relativa a les sol�licituds per concórrer a les 
convocatòries que es portin a terme en el marc d’aquestes bases es notificaran 
electrònicament, via e-NOTUM, als sol�licitants que hagin manifestat la seva 
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autorització a ser notificats per aquest mitjà, de forma expressa, en l’imprès de 
sol�licitud. 
El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant del 
dipòsit de la notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil 
que consti en el document d’autorització signat pel sol�licitant. 
L’accés a les notificacions electròniques per part de les persones autoritzades 
requerirà la seva identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que 
s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic autoritzats. 
La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha 
acreditat la posada a disposició de persones autoritzades, han transcorregut deu 
dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o a 
instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-
hi.  
11 - Publicitat 
Les presents bases es publicaran, com a mínim, mitjançant anunci al BOPG i al 
tauler d’anuncis de la corporació, i per referència al DOGC. Paral�lelament, se’n 
farà difusió la premsa local i comarcal, el tauler d'anuncis de la corporació, i també 
pels sistemes de difusió que cregui adients atesa la naturalesa de la convocatòria.  
L’extracte de la convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases, 
previst a l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. També 
es publicarà en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal 
www.figueres.cat. 
12.- Règim jurídic 
En tot allò no previst expressament en aquestes bases són d’aplicació les Bases 
d’execució del Pressupost de l’exercici en curs;  la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la llei general de subvencions; el Decret legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; el Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i demés legislació concordant.” 
2n. Sotmetre les bases a informació pública durant un termini de 20 dies 
mitjançant anunci al BOP i al tauler d'anuncis de la corporació i, per referència, al 
DOGC. Paral�lelament, fer difusió de les bases a la pàgina web de l'Ajuntament, 
als mitjans de comunicació locals i comarcals i mitjançant altres sistemes de 
difusió adients a la naturalesa de la convocatòria. En el supòsit que no es formulin 
al�legacions i/o reclamacions durant el termini d'informació pública, les bases 
quedaran aprovades definitivament. 
3r. Facultar l'Alcaldessa Presidenta la realització de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
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 Seguidament, intervé la senyora Perpinyà Fortunet que diu que felicita que 
per primera vegada hi hagi un concurs; que agraeixen que s’hagi inclòs la 
possibilitat que un dels vocals sigui algú relacionat amb el batxillerat Artístic, tal 
com va dir a Comissió Informativa el regidor de la Candidatura d'Unitat Popular; 
que desitja que s’aprovi i  que un cop aprovada els agradaria que aquest institut 
en tingui coneixement directe per l’Ajuntament abans que sigui publicat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Masquef Creus que diu 
que així ho faran, de la mateixa manera que van atendre la sol�licitud del regidor 
de la Candidatura d'Unitat Popular en relació al descompte dels alumnes de 
batxillerat en el preu de les entrades del teatre. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el dictamen abans transcrit. 
 
----26. Treball: S'aprova l'adhesió a l'Acord relatiu a l'adhesió a la contractació de 
persones en situació d'atur inscrites com a demandants  d'ocupació no ocupats en 
el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya.  El senyor Masquef Creus procedeix a la lectura del dictamen següent 
el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Assumpte 
Acord relatiu a l’adhesió a la contractació de persones en situació d’atur inscrites 
com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i 
Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
Relació dels fets 
1.- La Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, 
els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors, i la Generalitat 
de Catalunya a través de la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals del 
Departament d'Empresa i Ocupació, van signar el 7 de setembre de 2016 l'acord 
referent a les retribucions a aplicar contractació de persones en situació d’atur 
inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa 
Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. En 
concret, s'estableix una retribució de 1.000,00 euros mensuals més el prorrateig 
de les pagues extraordinàries, per la jornada i la durada del contracte en les 
condicions i finançament establertes a la normativa que regula el programa de 
Treball i Formació, entenent-se la formació com a temps de treball efectiu. Així 
mateix, s'estableix una indemnització per finalització de contracte de 12 dies per 
any treballat o la part proporcional corresponent en cas de contractes per durada 
inferior, i una durada de vigència de l'acord per a la convocatòria 2016 amb la 
possibilitat d'acordar-ne la pròrroga si s'escau. 
2.- La concessió de la subvenció ha suposat contractacions laborals per part de 
l’Ajuntament.  
3.- La mesa conjunta de negociació de l'Ajuntament, en la seva sessió de 24 de 
novembre de 2016, va acordar adherir-se a l'Acord esmentat. 
Fonaments jurídics. 
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1.- D'acord amb l'article 26 de l'Estatut del Treballadors, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, el salari del personal laboral és una matèria a 
ser sotmesa a negociació col�lectiva. Negociació que, en el cas de l'Administració 
Local, es veu limitada pel que estableixin al respecte les Lleis de pressupostos 
generals de l'Estat. 
2.- L'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, correspon al Ple l'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs 
de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i 
periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual. 
3.- D'acord amb l'article 16 del Reglament de personal al servei de les entitats 
locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, el personal laboral de 
temporada, amb caràcter no habitual o per a tasques específiques de caràcter 
temporal, amb jornada completa o parcial (que és el personal a contractar en el 
programa subvencionat), no és necessari que sigui incorporat a la relació de llocs 
de treball, però es requereix l'existència de crèdit en el pressupost per dur a terme 
aquestes actuacions. 
L'existència de crèdit queda condicionada a la concessió de la subvenció. 
Conclusió 
En tant que fixa les retribucions del personal, l'adhesió a l'Acord relatiu a la 
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, ha de ser ratificat pel Ple de l'Ajuntament, 
una vegada s'ha acordat l'adhesió en la mesa conjunta de negociació de 
l'Ajuntament de Figueres. 
L'adhesió a l'Acord suposa establir unes retribucions de 1.000,00 euros mensuals 
més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per una jornada completa (37 
hores i mitja setmanals), que inclou com a temps de treball efectiu un temps total 
de formació. Així mateix, s'estableix una indemnització per finalització de contracte de 
12 dies per any treballat, o la seva part proporcional en cas de contractes de durada 
inferior a l'any. 
Aquesta Comissió Informativa General proposa que el Ple de l’Ajuntament de 
Figueres adopti els acords següents: 
1.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Figueres a l'acord Acord relatiu a 
l’adhesió a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació 
promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i, en conseqüència, aprovar 
les següents condicions per al personal contractat en els programes de treball i 
formació: 
- La retribució serà de 1.000,00 euros mensuals més la part proporcional de les 
pagues extraordinàries, per una jornada completa (37 hores i mitja setmanals), 
que inclou com a temps de treball efectiu un temps de formació. 
- La indemnització per finalització de contracte serà de 12 dies per any treballat o 
la seva part proporcional en cas de contractes de durada inferior a l'any. 
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2.- Notificar l'adhesió a aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis, a Comissions Obreres, a la Unió General de 
Treballadors i a la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals del Departament 
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
3.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin 
per a l’execució dels acords anteriors." 
  
----27. Personal: Es ratifica l'acord de la Mesa de Negociació en el sentit de 
modificar l'article 13 de l'acord de condicions de treball del personal funcionari i 
del conveni col�lectiu del personal laboral. El senyor Masquef Creus procedeix a la 
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Fets 
En data 27 de febrer de 2017 la Mesa Conjunta de Negociació ha acordat 
modificar els respectius articles 13 de l’Acord de Condicions de Treball i del 
Conveni Col�lectiu.  
Fonaments jurídics 
1.- El Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,  (en endavant, EBEP), al seu article 
37.1.b, estableix com a matèria negociable l’establiment de les retribucions 
complementàries. El Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el 
règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local, estableix com a 
tals les gratificacions per serveis extraordinaris en el seu article 6. Aquest mateix 
article estableix que correspon al Ple de la Corporació determinar en el 
pressupost la quantitat global destinada a l'assignació de gratificacions als 
funcionaris. Pel que fa el personal laboral, l’article 35 de Estatut dels 
Treballadors, aprovat pel Reial Decret 2/2015, de 23 d’octubre (en endavant, ET), 
regula les hores extraordinàries, establint un límit màxim de 80 a l’any.  
2.- En no establir-se per la normativa una quantia i sistema de meritació 
d’aquests serveis extraordinaris, el pot establir cada administració 
potestativament d’acord amb l’establert a l’article 37 de l’EBEP. La potestat de 
negociació col�lectiva està reconeguda als treballadors a l'article 83 de l'ET. En 
ser normes de caràcter general que afecten tot el personal, l'òrgan competent per 
a la seva aprovació és el Ple de l'Ajuntament, en base a l'article 22.2.d de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.  
3.- l'Acord presentat reuneix les característiques per ser considerat un acord de 
condicions de treball per al personal funcionari, tal com els regula l'article 38 de 
l'EBEP, i amb els efectes previstos a l'article 83 de l'ET pel que fa al personal 
laboral.  
4.- Segons l'article 38 de l'EBEP, el procediment a seguir per a l'eficàcia de 
l'acord és el següent: 
a) Ratificació expressa i formal de l'acord per l'òrgan competent (Ple). 
b) Remissió a l'oficina corresponent de la Generalitat de Catalunya, per al seu 
registre. 
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Proposta de resolució 
Per tot això, la Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords:  
Ratificar l’acord de la Mesa de Negociació Conjunta de 27 de febrer de 2017, en 
el sentit següent: 
1.- Modificar l’article 13 de l’acord de condicions de treball del personal funcionari i 
l’article 13 del conveni col�lectiu del personal laboral actualment vigents, en el 
sentit següent:  
a.- Eliminar el límit de les 80 hores anuals de serveis extraordinaris per al 
personal funcionari. 
b.- Fixar un preu per gratificacions per serveis extraordinaris de 35 euros/hora, per 
totes aquelles hores extraordinàries que es realitzin en el marc de les operacions i 
serveis del pla de barris.  
c.- Establir un límit de 12 hores per persona i mes per ser fetes en el marc de les 
operacions i serveis del pla de barris, respectant-se en tot cas el límit de les 80 
hores anuals per persona en el cas del personal laboral. 
c.- El preu hora especial s’aplicarà a tot el personal que hagi de prestar els seus 
serveis en operatius o serveis inclosos dins els desenvolupament del pla de 
barris. 
d.- Els serveis extraordinaris inclosos dins el pla de barris tindran caràcter 
voluntari, s’oferiran a tot el personal involucrat al desenvolupament del pla i es 
vetllarà per tal que la distribució dels serveis es faci de forma equitativa entre tot el 
personal que manifesti la seva voluntat de participar-hi.   
2.- Aprovar el redactat definitiu dels articles 13 de l’acord de condicions del 
personal funcionari i de l’article 13 del personal laboral, que quedaran tal com 
s’exposen a continuació. 
REDACTAT DEFINITIU DE L’ARTICLE 13 DE L’ACORD DE CONDICIONS DE 
TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES 
AMB POSTERIORITAT A LA SEVA MODIFICACIÓ 
Article 13. Gratificacions per serveis extraordinaris  
1. S'estableix el criteri de limitar al mínim possible aquests tipus de treball i en tot 
cas no hauran de ser freqüents ni habituals. Només l'Alcalde/ssa, o Regidor/a en 
qui delegui, en situacions excepcionals i justificades podrà autoritzar la seva 
realització. 
2. Les hores extraordinàries es liquidaran en forma de gratificació o, de comú 
acord amb el treballador, es compensaran amb dies de descans. Aquestes 
compensacions seran acumulables i es faran com a dia festiu quan s'assoleixi el 
dia equivalent a una jornada de treball. 
3. Els serveis extraordinaris o treballs efectuats fora de la jornada habitual, 
prèviament autoritzats, quedaran reflectits en un banc d'hores que es 
compensaran, en un màxim de 3 mesos, d'acord amb les necessitats del servei i 
en base al següent barem de compensació d’hores:  
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a) Una hora extraordinària efectuada en dia laborable es compensarà amb 2 
hores.  
b) Una hora extraordinària efectuada en dia festiu (diumenges i festius) o nocturna 
(entre les 22 i les 6 h.) es compensarà amb 2 hores i 15 minuts.  
4. Quan les hores extraordinàries s'hagin de realitzar de forma estrictament 
obligatòria serà el treballador qui decidirà la possibilitat de compensar-les. 
5. Es gratificaran les hores extraordinàries en base a un preu hora detallat a la 
següent taula en funció del grup de titulació, tenint en compte que per fraccions de 
temps inferiors a una hora, s’haurà de procedir a una acumulació fins arribar a la 
citada unitat, considerada com a mínima. 
QUADRE  DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER  SERVEIS 
EXTRAORDINARIS: 
6. Durant la vigència d’aquest Acord s’estableixen els següents imports per la 
realització de serveis extraordinaris fora de l’horari habitual de treball. 
 Grup de titulació 

Preu/hora A1 A2 B C1 C2 AP 

Laborable 26,51 22,47 20,50 18,44 16,16 15,34 

Festiva o 
nocturna 

29,11 24,70 22,00 19,85 17,35 16,49 

Festiva i nocturna 31,75 26,95 22,00 19,85 18,22 17,29 

7. Es fixa un preu per gratificacions per serveis extraordinaris de 35 euros/hora, 
per totes aquelles hores extraordinàries o serveis extraordinaris que es realitzin en 
el marc de les operacions i serveis del pla de barris.  
8. S’estableix un límit de 12 hores per persona i mes per ser fetes en el marc de 
les operacions i serveis del pla de barris. 
9. El preu hora especial s’aplicarà a tot el personal que hagi de prestar els seus 
serveis en operatius o serveis inclosos dins els desenvolupament del pla de 
barris. 
10. Els serveis extraordinaris inclosos dins el pla de barris tindran caràcter 
voluntari, s’oferiran a tot el personal involucrat al desenvolupament del pla i es 
vetllarà per tal que la distribució dels serveis es faci de forma equitativa entre tot el 
personal que manifesti la seva voluntat de participar-hi. 
11.- L'import de les gratificacions per serveis extraordinaris, sempre que no 
s’hagin compensat d’acord amb el punt 2 d’aquest article, serà abonat per nòmina 
en el termini màxim de 3 mesos des de la seva realització. 
12- Quan el personal sigui requerit per realitzar serveis fora de la programació de 
torns en el dia o en dies de descans setmanal o hagin transcorregut 2 hores des 
de la finalització de la seva jornada laboral, es computaran hores senceres amb 
un mínim de 3 hores. 
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REDACTAT DEFINITIU DE L’ARTICLE 13 DEL  CONVENI DE CONDICIONS DE 
TREBALL PEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES AMB 
POSTERIORITAT A LA SEVA MODIFICACIÓ 
Article 13. Gratificacions per serveis extraordinaris. 
1.- S'estableix el criteri de limitar al mínim possible aquests tipus de treball i en tot 
cas no hauran de ser freqüents ni habituals. Només l'Alcalde/ssa, o Regidor/a en 
qui delegui, en situacions excepcionals i justificades podrà autoritzar la seva 
realització. 
2.- Les hores extraordinàries es liquidaran en forma de gratificació o, de comú 
acord amb el treballador, es compensaran amb dies de descans. Aquestes 
compensacions seran acumulables i es faran com a dia festiu quan s'assoleixi el 
dia equivalent a una jornada de treball. 
3.- Els serveis extraordinaris o treballs efectuats fora de la jornada habitual, 
prèviament autoritzats, quedaran reflectits en un banc d'hores que es 
compensaran, en un màxim de 3 mesos, d'acord amb les necessitats del servei i 
en base al següent barem de compensació d’hores:  
a.- Una hora extraordinària efectuada en dia laborable es compensarà amb 2 
hores.  
b.- Una hora extraordinària efectuada en dia festiu (diumenges i festius) o 
nocturna (entre les 22 i les 6 h.) es compensarà amb 2 hores i 15 minuts.  
4.- Quan les hores extraordinàries s'hagin de realitzar de forma estrictament 
obligatòria serà el treballador qui decidirà la possibilitat de compensar-les. 
5.- Es gratificaran les hores extraordinàries en base a un preu hora detallat a la 
següent taula en funció del grup de titulació, tenint en compte que per fraccions de 
temps inferiors a una hora, s’haurà de procedir a una acumulació fins arribar a la 
citada unitat, considerada com a mínima. 
QUADRE  DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER  SERVEIS 
EXTRAORDINARIS: 
 Grup de titulació 
Preu/hora A1 A2 B C1 C2 AP 
Laborable 26,51 22,47 20,50 18,44 16,16 15,34 
Festiva o nocturna 29,11 24,70 22,00 19,85 17,35 16,49 
Festiva i nocturna 31,75 26,95 22,00 19,85 18,22 17,29 

6.- Durant la vigència d’aquest Conveni s’estableixen els següents imports per la 
realització de serveis extraordinaris fora de l’horari habitual de treball. 
7.- En cap cas el còmput anual màxim d’hores retribuïdes podrà superar un 
màxim de 80 hores a l’any o la part proporcional en contractacions inferiors a 
l’any. 
8. Es fixa un preu per gratificacions per serveis extraordinaris de 35 euros/hora, per 
totes aquelles hores extraordinàries o serveis extraordinaris que es realitzin en el 
marc de les operacions i serveis del pla de barris, sense perjudici del límit legal 
màxim de 80 hores anuals pel que fa al personal laboral.  
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9. Respectant-se, en tot cas, el límit anual de 80 hores, s’estableix un límit de 12 
hores per persona i mes per ser fetes en el marc de les operacions i serveis del pla 
de barris. 
10.- El preu hora especial s’aplicarà a tot el personal que hagi de prestar els seus 
serveis en operatius o serveis inclosos dins els desenvolupament del pla de barris. 
11.- Els serveis extraordinaris inclosos dins el pla de barris tindran caràcter 
voluntari, s’oferiran a tot el personal involucrat al desenvolupament del pla i es 
vetllarà per tal que la distribució dels serveis es faci de forma equitativa entre tot el 
personal que manifesti la seva voluntat de participar-hi. 
12.- L'import de les gratificacions per serveis extraordinaris, sempre que no 
s’hagin compensat d’acord amb el punt 2 d’aquest article, serà abonat per nòmina 
en el termini màxim de 3 mesos des de la seva realització. 
13- Quan el personal sigui requerit per realitzar serveis fora de la programació de 
torns en el dia o en dies de descans setmanal o hagin transcorregut 2 hores des 
de la finalització de la seva jornada laboral, es computaran hores senceres amb 
un mínim de 3 hores. 
3.- Autorització:  
S’autoritzen de forma indistinta les següents persones per realitzar tots aquells 
tràmits i actuacions necessaris per procedir al registre i publicació d’aquest acord: 
Josep Maria Sais Villanueva. 
Mariona Corbera Batlle. 
Rosa Duch Dabau. 
Rosa Juanola Vidiella. 
Maria Àngels Hernández Batlle. 
Josefina Martí Juanola. 
2.- Ordenar la remissió de l'Acord al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, per al seu registre i publicació. 
3.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència per a l'adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l' execució dels acords anteriors." 
 
----A continuació, essent les vint hores i quaranta-set minuts, la Presidència 
suspèn la sessió. 
 
----Seguidament, a les vint-i-una hores i quaranta minuts, es reprèn la sessió amb 
la presència dels membres de l’Ajuntament en Ple que hi eren presents en el 
moment de la suspensió de la sessió. 
 
----28. Assumptes urgents. A l'apartat d'assumptes urgents es produeixen les 
intervencions següents: 
 
----Associacions: S'aprova una moció de la Coordinadora d'Associacions de Veïns 
Josep Casero que proposava la realització de mesures de millora dels barris. La 
Presidència procedeix a la lectura de la moció següent: 
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 "COORDINADORA D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS JOSEP CASERO. 
Exposició de motius. Com tots els partits polítics de Figueres saben, durant els 
últims anys tant els nostres barris com a la resta de Figueres existeix una 
preocupació creixent entre els nostres veïns respecte a la seguretat, incivisme i 
degradació que sofrim. Per fer front a aquestes mancances des de la 
Coordinadora d’Associacions de veïns Josep Casero demanem la realització de 
mesures de millora dels nostres barris que repercuteixin en una millora per a tota 
la ciutat de Figueres. Els objectius d’aquestes mesures són: 1. Que els nostres 
veïns puguin sortir amb tranquil�litat pels nostres barris sense tenir por a ser 
objectius d'alguns grups de persones incíviques o delinqüents tal com havia sigut 
anys enrere. 2. Millora als nostres barris i aconseguir que els nostres veïns 
estiguin orgullosos de pertànyer a aquesta societat i sentir-se segurs. Cada any 
els problemes de manca de seguretat, civisme i neteja tenen una incidència major 
quan comença el bon temps. També és quan augmenta el nombre de persones 
incíviques que dediquen a romandre al carrer fins a altes hores de la matinada 
ocasionant sorolls i el malestar de tots els veïns per no poder descansar, dret que 
tenim tots els ciutadans. Des de la Coordinadora d’Associacions de veïns Josep 
Casero som conscients de la falta d'efectius per part de la Policia Local de 
Figueres, motiu pel qual no poden atendre de la manera que desitjarien tots els 
problemes i queixes que existeixen actualment. Per això hem de valorar la recerca 
d’alternatives que permetin l’aplicació eficient de les normatives per millorar la 
convivència i el civisme a l’espai urbà. D’altra banda, en alguns dels nostres barris 
patim la falta de subministrament de fluid elèctric per motius de sobra coneguts 
per tots. Un problema molt greu que afecta sobretot a molts veïns que a causa 
d'una edat avançada es veuen molt desemparats i no tenen altre tipus d'energia 
per poder viure dignament tal com es mereixen. Tots sabem la importància que 
els turistes i visitants tenen per a la vida econòmica de la ciutat. L’AVE és un punt 
d’entrada excepcional a la nostra ciutat i una gran oportunitat per causar una bona 
primera impressió. Per això, hem de millorar urbanísticament els punts d’accés a 
la vila dignificant la trama urbana, aconseguint espais habitables i humans evitant 
la sensació de marginalitat que invita a no tornar o venir a visitar-nos, i tampoc 
permet una vida digna i saludable al barri. Sabem que les solucions no són fàcils 
però cal prendre mesures per posar fi a aquesta problemàtica que afecta a tots els 
veïns dels nostres barris i això requereix un compromís ferm de tots els agents 
implicats. Per tots aquests motius SOL�LICITEM que es porti a debat i votació les 
següents demandes: 1.  Instar a l’Ajuntament a la posada en funcionament, amb 
caràcter d'urgència, de les càmeres de seguretat als nostres barris, com a màxim., 
durant el mes d'octubre. 2.  Instar a l’Ajuntament a arribar a un acord amb els 
Mossos d’Esquadra sobre competències compartides a la ciutat. Per tal que dintre 
del terme de Figueres i a la mateixa ciutat, els Mossos d'Esquadra que donin 
servei a aquesta ciutat, puguin tenir competències compartides a l'àmbit del 
civisme, convivència i denúncies de trànsit en un espai de temps limitat . Aquest 
espai de temps serà el necessari per tallar o controlar dràsticament aquest 
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incivisme per part de les persones i dels conductors. 3. Al barri de Culubret, quan 
es va realitzar la instal�lació del gas també es va instal�lar una xarxa subterrània 
preparada per posar els cables elèctrics. Instar a l’Ajuntament a demanar a la 
companyia elèctrica que es comprovi l'estat de l'esmentada xarxa subterrània i 
s’expandeixi a la resta d'habitatges que no la tinguin per tal que no es torni a 
quedar sense llum i alhora poder controlar aquests talls per tots coneguts. 4. 
Instar a l’Ajuntament que es torni a negociar, juntament amb l’Ajuntament de 
Vilafant i l’ACA, el cobriment de la riera ja que és un tema que interessa a totes 
dues localitats i a la comarca. Aquesta millora suposaria un canvi d'imatge i 
salubritat important pel barri que es percebria tan sols baixar de l'AVE." 
Prossegueix amb l’ús de la paraula la Presidència que diu que aquesta és la 
moció que presenta la coordinadora de l’Associació de veïns Josep Casero que 
aglutina els barris de Turó Baix-Nova Estació, Culubret, Juncària Parc Bosc i 
Vivendes del Parc; que ha estat assumida per tots els grups municipals a 
excepció de la Candidatura d'Unitat Popular i que això és el que sotmetrien a 
debat i votació. 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que primero le 
gustaría felicitar a la coordinadora de la Asociación de vecinos Josep Casero por 
asociarse y hacer frente común a los problemas que tienen en la ciudad; que en 
segundo lugar les felicita por haber redactado esta moción y haberla presentado 
al Ayuntamiento, y hacer frente con el Ayuntamiento y con ese pacto ciudadano 
para trabajar por la mejora de la zona oeste; que esta es una moción en la que su 
grupo se ha implicado en su elaboración; que se han reunido varias veces con la 
coordinadora; que creen que es una moción  necesaria; que lo que se está 
solicitando aquí, como otras demandas que puedan hacerse en un futuro, siempre 
que sean razonables y las puedan asumir, las apoyarán y los ayudarán a 
trabajarlas; que no tendrán problema en trabajar con ellos; que siempre les van a 
apoyar; que creen que todo lo que se solicita aquí puede ser realizable y se puede 
tener en un corto período de tiempo; que creen que todos los acuerdos que se 
plantean son asumibles por este Ayuntamiento; que, por lo tanto, tienen todo su 
apoyo; que quiere volver a agradecer a la coordinadora el trabajo realizado y que 
se siga trabajando porque el barrio lo necesita. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que 
des del grup del Partit Popular hi estan totalment d’acord; que tant de bo aquesta 
moció no s’hagués hagut de presentar, sinó que aquestes mesures, en tot 
aquests anys, algunes s’haguessin pogut dur ja a terme, però que, en qualsevol 
cas, estan els vint-i-un regidors d’acord perquè es continuï treballant i que, 
definitivament, aquell barri sigui un barri com d’altres; que puguin viure amb 
tranquil�litat i que no es vagi deteriorant perquè cada dia està pitjor; que esperen 
que en el termini d’aquests mesos aquestes càmeres es puguin dur a terme i tots 
els altres punts; que això és el desig del Partit Popular i que continuaran donant 
suport a tot el barri en el que necessitin. 
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 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu que també volen 
felicitar la iniciativa de la coordinadora de l’Associació de veïns, però que també li 
han de permetre lamentar el comportament, en aquest assumpte i al voltant 
d’aquest barri, del Partit Demòcrata Català; que una de les divergències que ha 
provocat el trencament del govern ha estat precisament la no instal�lació de les 
cametes de seguretat; que vol recordar que a la proposta de pressupost de 27 de 
desembre no hi havia les càmeres de seguretat; que ara ja han aparegut; que es 
feliciten perquè hi siguin; que posats a millorar el barri, una de les qüestions que 
també eren cabdals i que ho portaven a l'acord de govern, era que es dignifiqués i 
millorés el carrer Avinyonet; que aquí precisament es diu que “L’AVE és un punt 
d’entrada excepcional a la nostra ciutat i una gran oportunitat per causar una bona 
primera impressió”;  que van acordar que aquest any es faria, igual que han 
rectificat i a la proposta de pressupost s’hi contempla una partida per posar les 
càmeres, potser també podrien posar-hi una partida per començar a treballar amb 
l’accés a la ciutat; que donaran suport a la moció, però que insisteixen en 
lamentar aquesta manera de fer que els sembla més un càstig cap al que era el 
soci de govern en aquell moment, que no precisament pensant en els interessos 
dels ciutadans que han hagut d’arribar a presentar una moció perquè des del 
govern se’ls fes cas, quan s’havia reiterat una i altra vegada que aquestes 
càmeres feien falta; que, fins i tot, amb reunions amb el departament del conseller 
Jané, amb el que s’hi van comprometre; que després d’aquest compromís a l’estiu 
que es van conjurar tots a instal�lar les càmeres, a la proposa de pressupost de 
27 de desembre encara no hi eren i que, per tant, estan molt bé les explicacions, 
es congratulen tots, però que al grup Socialista avui no li feia falta signar aquesta 
moció per estar demanant el que avui es demana. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que ha 
llegit la moció, però que no eren els ponents; que, per part de Convergència i 
Unió, creu que és de justícia transportar la voluntat de tots els habitants d’aquests 
barris que inclouen la coordinadora de l’Associació de veïns Josep Casero, en ple 
municipal, com així s’ha fet, i s’hi doni suport pràcticament unànime; que és de 
justícia i que no creu que calgui entrar en detall; que no està en absolut d’acord 
amb les afirmacions fetes pel portaveu del Partit Socialista perquè aquí s’està 
denunciant una situació que ve d’anys, d’una qualitat de vida que s’ha degradat 
en els últims anys i d'una impossibilitat de convivència d’una delinqüència que hi 
ha en aquests sectors; que de la manera que s’ha exposat per part del Partit 
Socialista sembla que tots els problemes del barri vénen de la falta d’unes 
càmeres de vigilància; que creu que la situació és molt més complexa; que la 
situació ve provocada per diferents causes complexes que venen de llarg; que 
evidentment que s’han de prendre mesures, però que no tots els mals d’aquest 
barri venen en cap cas de la falta d’instal�lació d’unes càmeres de vigilància que, 
per altra part, hi són en el pressupost d’inversions i que, evidentment, no n’havien 
parlat el 27 de desembre perquè el 27 de desembre mai s’havia presentat un 
pressupost d’inversions, sinó que es parlava d’un pressupost de despesa corrent; 
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que el que aquí es planteja és la situació d’uns barris, la impossibilitat de 
convivència, l’existència de supòsits de delinqüència i la necessitat d’un 
tractament específic i intens per part d’aquest Ajuntament; que de la mateixa 
manera que han pogut arribar a un pacte de ciutat en relació al barri de Sant 
Joan, han de poder ser capaços, i en certa manera és el s’adopta en aquesta 
moció, de poder arribar a un pacte de ciutat quant a l’actuació de tot el sector oest 
de la ciutat que comprèn el barri de la Nova Estació- Turó Baix, el Culubret, 
Juncària Parc Bosc i Vivendes del Parc; que de ben segur que si reben 
unànimement aquesta moció de la coordinadora seran capaços de trobar les 
solucions de consens que tots consideren que s’han de prendre en aquest barri, i 
com a prioritàries aquestes que són demanades per als propis veïns com són 
instal�lar càmeres de seguretat, demanar competències compartides Guàrdia 
Urbana-Mossos d’Esquadra, específicament al Culubret la comprovació d’aquesta 
xarxa subterrània i el cobriment de la riera en l’entorn de l’estació de l’AVE; que 
vol felicitar aquestes iniciatives; que es bona l’agrupació dels interessos territorials 
de la ciutat més enllà d’un barri; que troben excessiva fragmentació en l’existència 
de masses barris a la ciutat per treballar els temes de manera massa diferenciada 
i que aquestes iniciatives d’ajuntar problemàtiques iguals o homogènies en barris 
limítrofs troba que són de felicitar com la que ha tingut lloc per part de la 
coordinadora de l’Associació de veïns Josep Casero. 
 Seguidament, intervé la senyora Perpinyà Fortunet que diu que el grup 
d’Esquerra donarà suport en aquesta moció; que sempre han intentat estar al 
costat de tots els ciutadans; que ara els fa especial il�lusió aquest nom de 
coordinadora de l’Associació de veïns Josep Casero; que ella va tenir la sort de 
conèixer el senyor Josep Casero en els seus darrers anys; que ha llegit i s’ha 
interessat per tota la feina que va fer tan propera als ideals que poden tenir ells; 
que, per tant, un líder veïnal com era ell, amb aquests valors de bondat, 
generositat i respecte i, sobretot,  algú que entenia que el treball en equip no era 
un treball per recriminar tot el que no s’havia fet, sinó per proposar tot allò que 
calia fer; que és veritat que algunes demandes que hi ha en aquesta moció eren 
sobre la taula i se n’havia parlat, però que això li donarà una empenta perquè de 
veritat siguin petites solucions a un problema que no és gens fàcil; que és veritat 
que es necessiten aquestes mesures de manera tranversal, en la qual sumin 
educació, seguretat, per tal que la convivència en aquest entorn sigui la millor 
possible; que es quedaria amb la idea de Josep Casero sobre que dels errors se 
n’aprèn i que el treball en equip és molt important; que, per tant, vol felicitar 
l’Associació de veïns i que per part del seu grup vetllaran perquè aquestes 
mesures siguin el més prioritàries possibles. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Armengol Subirós que diu que 
la seva posició és més difícil d’explicar, però que ho intentarà; que durant anys a 
la comissió del barri de Sant Joan, on no només es parlava de les coses estrictes 
del barri, sinó de tot l’entorn i que, per tant, també es parlava d'aquest entorn; que 
durant molts anys els il�lustres representants del PDeCAT no han fet els deures, 
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tot i l’esforç que s’hi ha posat, però no ha estat mai un tema prioritari d’aquest 
grup; que comprenen perfectament la desesperació que puguin tenir els veïns 
dels barris propers a Sant Joan; que, per tant, estan amb ells, s’han reunit amb 
ells i creu que va ser dels primers que els van oferir la possibilitat de presentar 
mocions com aquesta, amb la mala broma que al final en una proposta seva 
seran els únics que hi votaran en contra; que hi votaran en contra perquè es dona 
a entendre que la solució per als barris propers al de Sant Joan passa per 
mesures policials; que aquest és el nucli dur del seu posicionament; que és 
evident que es necessiten mesures policials i que se n’estan fent, però que si 
només continuen amb aquestes mesures d’aquí a 30 anys estaran exactament 
igual com estan ara perquè és un problema social d’una profunditat i una 
complexitat extraordinària; que si no ho fan seriosament i si no ho fan com 
pretesament volia fer que creu que es va avançar en la comissió del barri de Sant 
Joan; que si el que es fa és només reclamar les càmeres i mesures policials 
estaran allà mateix on estaven; que el mateix grup que ha llegit la moció és el que 
porta una dècada sent responsable d’aquesta ciutat; que és el mateix grup que va 
executar una partida de càmeres que tenien l’any passat; que estava al 
pressupost i que no s’ha executat; que és el mateix grup que retalla aquest any en 
la proposta de pressupost les partides, tant de serveis socials, com les del barri de 
Sant Joan; que si el nucli dur d'aquest problema és el barri de Sant Joan, l’any 
2016 tenien l’esgotadora xifra de 152.000 euros, per al primer problema de la 
ciutat; que és el problema que havia donat lloc a fer un pacte de ciutat de tots els 
grups i que es va oficialitzar inclús amb la lectura d’un manifest en aquest ple; que 
aquest any, la proposta que s’ha presentat es rebaixa en 13.000 euros; que les 
tres partides específiques del barri de Sant Joan passen de 152.000 euros a 
139.000; que això ha passat després de portar i de fer passejar pels carrers de la 
ciutat a tres consellers de la Generalitat, després d’haver portat a cadascun dels 
grups que estan al ple a fer renúncies entre ells en el propi programa i a la pròpia 
manera de veure les possibles solucions a la problemàtica del barri, van fer tots 
un esforç per intentar fer un pacte de ciutat que els ha dut aquí on estan, a res;  
que l’única cosa que s’ha tret de la visita de tres consellers de la ciutat són 4.500 
euros per l’any 2016 i 25.000 euros per l’any 2017; que va costar més tot el 
sistema de seguretat, els cotxes i tot plegat de fer venir als tres consellers que no 
pas el que n’han tret d’aquestes tres visites; que si això no fos prou lamentable 
podria dir moltes més coses, però creu que l’únic que pot fer és dir poques coses 
però claríssimes; que el que estan fent aquí és un exercici d’hipocresia brutal 
perquè els mateixos grups que estan aquí són els responsables d’aquesta 
situació; que s’ho agafen seriosament o no cal que se’n parli més; que el que fan 
tots plegats és fer un ridícul espantós; que és un exercici d’incoherència 
extraordinari que les mateixes persones que han estat responsables de resoldre 
aquesta problemàtica, avui estan presentant una moció que han fet amb molt 
bona voluntat els responsables de les associacions d’aquests quatre barris; que li 
sembla que fan molt bé la seva feina, però que no coincideix amb les premisses 
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amb les quals treballa la gent de la Candidatura d'Unitat Popular; que treballen en 
la premissa d’aprofundir en els problemes no de tractar-los de manera superficial; 
que instal�lar quatre càmeres és una trampa que amaga falta d’inversions i falta 
de recursos policials perquè les càmeres no donaran cap resultat per més que els 
veïns amb moltíssima bona fe pensin que sí; que d’aquí un o dos anys ho veuran; 
que faran les anàlisis que corresponguin per poder veure si la situació del barri de 
Sant Joan i propers ha canviat en alguna cosa; que estan convençuts que no, 
però que,  de qualsevol manera, el que sí que faran serà continuar treballant colze 
a colze amb la gent del barri; que aquest vot negatiu en aquesta moció no 
significa res més que ells no estan d’acord a invertit 200.000 euros en càmeres de 
seguretat; que si aquesta moció la poguessin votar per punts, l’únic punt que no 
votarien seria el primer de les càmeres i que els altres els votarien afirmativament, 
però que les mocions es voten en la seva totalitat o no es voten; que demana 
disculpes si s’ha estès més del compte, però que creu que el seu paperot avui, 
aquí, creu que s’havia d’explicar i que ho ha explicat el millor que ha sabut. 
 Seguidament, intervé el senyor Vergés Moreno que diu que vol felicitar la 
coordinadora per la feina que estan fent, per l’empenta que està demostrant, per 
les ganes que tenen de solucionar els problemes que tenen al barri, per les ganes 
que tenen de millorar el seu barri i per aquesta moció que els han fet arribar; que 
indistintament de qüestionar o debatre si les càmeres solucionaran o no els 
problemes, ell creu que ajudaran; que no només són unes càmeres, sinó que es 
pot augmentar i els pot ajudar en molts altres aspectes el que és el Big Brother 
que podria dissuadir molts dels infractors que la pròpia coordinadora apunta a 
l’inici de la moció; que això és el que els hauria d’alertar, que aquesta 
coordinadora i els veïns estan ja ben farts d’aquesta situació; que creu que a 
l’hora de descriure el tema de la por, a ser objectius d’alguns grups de persones 
incíviques o delinqüents, es queden una mica curts; que el seu grup va estar 
parlant amb les associacions aquesta setmana; que la situació és bastant més 
greu del que es diu a la moció; que, en tot cas, hi donarà suport; que així i tot creu 
que la feina que s’està fent amb el compromís del consistori en ple, el compromís 
unànime de fer un desplegament de recursos i del màxim que puguin perquè la 
zona oest millori, creu que és bo que puguin prendre un únic camí per resoldre 
tots els problemes que hi ha, però que alhora comparteix el que apunta el senyor 
Armengol que realment no només el que hi ha escrit en el paper, sinó que els 
pressupostos reflecteixin aquesta voluntat i que sigui continuat l’esforç que fan 
perquè aquesta zona millori. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll que diu que entén 
que aquesta és una moció que és un crit de socors, un crit d’ajuda i una demanda 
que els fan; que amb la millor de les voluntats es posa per escrit tot un seguit dels 
problemes que tenen; que són molts i molts més dels que surten en aquest paper; 
que la qüestió de les càmeres o no càmeres és una més; que, per tant, entén que 
no és una qüestió policial; que serà un gran plaer donar suport en aquesta moció; 
que entenen que, probablement sigui per aquesta deformació professional 
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d’haver-se dedicat sempre a això, han d’anar a veure com ho fan perquè hi hagi 
recursos pressupostaris per atendre una part d’aquestes necessitats que hi ha; 
que és del que es preocuparan; que a partir d’ara s'ha de poder incrementar els 
recursos que hi puguin destinar; que tenen definits quins són els problemes, però 
en la mesura en què puguin destinar-hi aquests recursos ho podran anar resolent; 
que la màxima dedicació i el primer que han de fer és aconseguir que en els 
propers pressupostos, i en tants d’altres, hi hagi aquests recursos; que, de fet, un 
dels motius pels quals es va trencar el pacte de govern va ser per aquesta 
situació en la que hi havia una demanda d’increment dels recursos que es 
destinessin a acció social; que per a ells estava clar que tenia sentit; que tot allò 
els va portar a aquesta situació actual; que, per tant, no seria coherent no 
defensar o demanar que es dediquin recursos intensament a aquestes 
necessitats; que per això donaran suport a aquesta sol�licitud i que estaran a 
disposició de l’associació per poder determinar quines són les primeres vies, els 
primers llocs i els primers fets que necessiten aquesta destinació dels recursos. 

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

A continuació,  se sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els divuit membres de 
l’Ajuntament següents: Felip Torres, Cruanyes Zafra, Masquef Creus, Pujol Matas, 
Felip Gayolà, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Casellas Borrell, 
Martínez Puig, Barrenechea Montero, Olmedo Delestal, Borrego Torres, Amelló 
Montiu, Pérez Márquez, Vergés Moreno, Toro Coll i Galimany Granés; i en contra, 
els tres membres de l’Ajuntament següents:, Sànchez Dipp, Armengol Subirós i 
García Quesada. 
  
----Ajuntament: S'aprova una moció per declarar Figueres, ciutat amiga dels circs 
sense animals. El senyor Vergés Moreno procedeix a la lectura de la moció 
següent: 

"MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS COMPROMÍS D’ESQUERRES PER 
FIGUERES I LA CANDIDATURA D’UNIÓ POPULAR (CUP) PER DECLARAR 
“FIGUERES CIUTAT AMIGA DELS CIRCS SENSE ANIMALS" 
A Figueres es desenvolupa anualment, des de l'any 2012, un Festival de Circ que 
es projecta a nivell internacional. En algunes edicions, l'organització del Festival 
ha programat espectacles amb animals, com en aquesta última, que ha exhibit un 
amb gossos i un altre amb gats. Som conscients de la importància d'aquest 
esdeveniment en la construcció de la imatge de Figueres difosa mundialment. 
Aquesta any, el Festival s'han convertit en un acte polèmic per aquest motiu i ha 
generat molta oposició d’entitats defensores dels animals, com el PACMA, 
LIBERA! I altres col�lectius i ciutadans.  
A Catalunya, la llei 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l'article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, prohibeix expressament els espectacles 
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de circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge, prenent com a 
antecedents els més de 100 municipis que ha havien aprovat mocions en aquest 
sentit. La Llei catalana també estén el seu àmbit d’aplicació als animals que no 
pertanyen a la fauna salvatge i  en relació als altres animals utilitzats als circs, la 
disposició final primera de la llei 22/2015, ordena al Govern a crear l'Observatori 
d’avaluació de l’ús d’animals en circs, que tindrà representants dels àmbits 
científic i acadèmic de l’etologia, la veterinària i la zoologia, els col�legis 
professionals d’advocats i de veterinaris, els circs i les entitats de protecció dels 
animals. No obstant això,, l’Observatori d’avaluació de l’ús d’animals en circs 
encara no s’ha creat, però això no ha de ser obstacle per tal que l’Ajuntament de 
Figueres faci complir les seves ordenances. 
Els dies 8 i 22 d'octubre de 2014, van tenir lloc al Parlament de Catalunya, les 
compareixences dels experts en contra i a favor de la proposició de llei, 
respectivament. Durant aquest tràmit parlamentari, tots els compareixents van 
coincidir des del punt de vista legal i científic que no es podia discriminar de la 
prohibició als animals que no pertanyen a la fauna salvatge. Així, després 
d'escoltar la part científica, va ser notori que si la natura no va excloure als 
animals domèstics del sofriment, tampoc podien els humans excloure'ls de la 
protecció legal. Amb caràcter previ a l'aprovació de la proposició de Llei per 
modificar l’article 6 del text refós de la llei de protecció dels animals, el Consell de 
Garanties Estatutàries de Catalunya va emetre per unanimitat el Dictamen 
11/2015 sobre la proposició de llei, segons el qual la iniciativa legal "respon a una 
finalitat legítima com és la protecció dels animals", “alhora que també s’orienta a 
transmetre a la ciutadania i especialment als infants un missatge educatiu basat 
en el valor del respecte envers els éssers vius”.  
A Figueres, des de l'oposició s'ha instat l'ajuntament a obrir un expedient 
informatiu per determinar si s'ha contravingut l’article 39.3.A.c de l'ordenança 
municipal de tinença d'animals, que considera una falta molt greu “l'ús d'animals 
en espectacles, si l'espectacle els pot ocasionar sofriment, pot fer que siguin 
objecte de burles o tractaments antinaturals o pot ferir la sensibilitat de les 
persones que el contemplen”. També s'han afegit a aquesta demanda les 
Comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA's) dels Col�legis 
d'Advocats catalans, que han sol�licitat a l'Ajuntament de Figueres que faci 
complir aquesta ordenança.  
Tanmateix a Figueres, tant el Festival Internacional del Circ, que ha finalitzat el 
conveni que tenia signat amb aquest Ajuntament, com els diferents circs 
ambulants que poden venir al llarg de l’any en festivitats o esdeveniments 
especials, cal que tinguin present quina és la postura de la ciutat al respecte, més 
si es vol ser garant d’una capitalitat d’aquesta disciplina artística. 
Així doncs, sent que: 
Actualment i des de fa anys, estem presenciant una creixent sensibilització de la 
societat sobre la necessitat de protegir i respectar els animals i evitar el seu 
patiment innecessari. Aquest creixent interès ha de reflectir-se en els progressos 
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per adaptar-se a aquests canvis, que si bé vénen impulsats per principis ètics i 
morals de no infligir patiment als animals, proporcionen paral�lelament beneficis 
en el benestar humà i en la col�lectivitat. 
Els animals, com a éssers que senten i amb uns drets naturals a viure d'acord 
amb les seves característiques biològiques i necessitats etològiques que 
impedeixen la seva utilització per a finalitats recreatives i de diversió pels humans, 
han de ser defensats pel conjunt de la societat i especialment per les institucions. 
És voluntat de la societat en general fomentar els valors de respecte a la natura i 
als éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seves formes i l'educació 
basada en el respecte i la convivència responsable amb els animals.  
Per tot l’exposat,  
El Grup Municipal de Compromís d’Esquerres per Figueres i la Candidatura Unió 
Popular, proposen al Ple municipal l'adopció dels següents  
ACORDS:  
PRIMER.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Figueres amb els principis 
ètics, socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment a les 
persones ni als animals.  
SEGON.- Declarar Figueres ciutat amiga dels circs sense animals. 
TERCER.- Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre la 
instal�lació ni exhibició a la ciutat de Figueres d’espectacles de circ amb animals. 
QUART.- Introduir els compromisos d'aquesta declaració a les ordenances 
municipals que corresponguin.  
CINQUÈ.- Instar el Parlament de Catalunya a crear l'Observatori d'avaluació de 
l'ús d'animals en circs i que tingui en consideració aquesta moció i els documents 
que s'esmenten. 
SISÈ.- Notificar aquest acord a la comissió de Territori i Sostenibilitat del 
Parlament de Catalunya, a l'associació AnimaNaturalis, a LIBERA!, a la Fundació 
Franz Weber, al PACMA, a les CPDA's, a totes les entitats que programen 
espectacles de circ i a qui es consideri adient." 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu que, en primer 
lloc, des del Partit Popular no donaran suport en aquesta moció; que voldria fer 
unes quantes reflexions; que si es fessin algunes esmenes potser hi donaran 
suport; que creuen que això va en contra del circ; que és directament una cosa 
contra aquest festival que hi ha hagut fa una setmana; que no poden estar d'acord 
en el fer de “Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Figueres amb els 
principis ètics, socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment a 
les persones ni als animals.”; que hi podrien estat d'acord; que si el senyor Vergés 
hi inclogués tot el que es fa a Figueres d'espectacles com el tema de les Justes; 
que si s'inclou tot això hi donarien suport; que a les Justes es fan espectacles amb 
cavalls i foc, que també hi ha la Fira Adoptàlia, les cavalcades de Reis, on hi ha 
cavalls, inclús dromedaris, però que d'això no se'n diu res, si no que només es 
posen amb al tema del circ; que si es parlés de tot això dirien que sí que ha 
pensat en els animals i en el seu patiment, però que només es parla de les 
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actuacions que fan uns gossets; que pregunta que com veu el senyor Vergés els 
altres espectacles; que si els altres espectables li semblen bé; que si li sembla 
que no pateixen els altres animals; que potser creu que només pateixen els gatets 
i gossets del circ i que la resta no pateixen; que el grup popular no hi donaran 
suport; que algú ha dit a la Junta de Portaveus que aquesta moció  és oportunista; 
que hi donaran suport si s’inclouen les esmenes que a Figueres no s’utilitzi cap 
animal per fer espectacles, amb les justes, els Reis i d’altres, però que mentre 
exclusivament es tracti del Festival del Circ no hi donaran suport perquè 
consideren que és una incoherència; que creu que és una incoherència per part 
del grup municipal de Compromís d’Esquerres per Figueres; que ella és defensora 
de la vida, però des de la concepció fins la mort; que no és ni a les dues setmanes 
ni a les trenta ni a les quaranta; que ella es pronuncia defensora de la concepció 
fins a la mort, però que Compromís d’Esquerres no; que la gent pot riure, però 
que ella manifesta que és defensora de la vida, però que a ell ara li convenen els 
animals del circ, però la resta; que és una incoherència que no s’agafa per cap 
costat; que aquest és el posicionament del Partit Popular i que no hi donaran 
suport, però que hi donaran suport si s'inclouen les esmenes. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Martínez Puig que diu que el 
Partit dels Socialistes de Catalunya votarà a favor de la moció; que comparteixen 
el contingut de la mateixa; que és un esdeveniment cultural i d’oci i que, per tant, 
no ha de ferir sensibilitats ni els drets dels animals; que hi votaran a favor; que en 
cap cas volen criminalitzar el Festival del Circ ni el circ en general; que creu que el 
circ poc a poc s’ha anat emmotllant a noves maneres d’entendre el circ per part 
dels espectadors i per part de deixar d’utilitzar els animals; que hi votaran a favor; 
que hi ha la normativa catalana i la normativa a Figueres també ho preveuen i 
que, per tant, veu lògic i coherent votar-hi a favor. 
 Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que no votaran la 
urgència, però que li agradaria fer algunes precisions; que estan parlant  d’un 
tema que pot generar moltes susceptibilitats i que intentarà tractar el tema de la 
major delicadesa possible; que és un tema que per la seva transcendència i 
magnitud ha de ser objecte d’un debat tranquil, assossegat i global perquè a 
banda del circ hi ha altres espectacles en els quals s’hi veuen involucrats animals; 
que com ha dit la senyora Olmedo, hi ha altres fires com Adoptàlia, que també rep 
fons d’aquest Ajuntament, la cavalcada de Reis o les justes del Rei Jaume que es 
celebren durant les fires i festes de la Santa Creu; que, per tant, entenen que això 
hauria de ser objecte d’un debat molt més tranquil; que, en segon lloc, també han 
de dir que ells no s’han quedat immòbils davant els esdeveniment que van succeir 
arran de les funcions del Festival Internacional del Circ perquè el regidor de Medi 
Ambient, de mutu propi, va obrir un expedient informatiu per veure si en aquest 
circ, que dirigia el senyor Matabosch, s’han vulnerat els drets dels animals i, per 
tant, l’ordenança municipal en relació en aquests temes; que estan a l’espera de 
resoldre aquest expedient que es va d’obrir d’ofici per part de la regidoria de Medi 
Ambient, que s'ha donat l’oportú torn al senyor Matabosch perquè faci les 
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al�legacions que consideri oportunes en aquest expedient informatiu i que 
demanaria que aquest debat es traslladés una vegada s’hagués resolt aquest 
expedient informatiu per part de l’Ajuntament de Figueres amb tots els elements 
de judici sobre la taula. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus que diu que, en 
primer lloc, li agradaria que Figueres es declarés directament ciutat amiga dels 
animals, siguin de circ, d’espectacle, domèstic o del que convingui; que tot i així 
els hagués agradat que s’hagués esperat a la resolució d’aquest expedient 
administratiu obert pel govern a proposta de qui sigui perquè li agrada creure que 
les regulacions que tenen a l’Ajuntament en algun moment van tenir algun encert; 
que creu que l’ordenança de tinença d’animals és molt concreta; que li hagués 
agradat tenir la resolució d’aquest expedient administratiu perquè en el cas que 
realment digués que s’havien vulnerat els drets dels animals amb aquestes 
funcions, voldria dir que tenen unes molt bones eines; que, tot i així, creuen que 
Figueres han de ser ciutat amiga dels animals, no només de circ, sinó a nivell de 
tots els espectacles; que faran un vot de confiança; que volen circi volen animals 
que no pateixin i que donaran suport en aquesta moció. 
 Seguidament, intervé el senyor Garcia Quesada que diu que, evidentment, 
donaran suport a la moció que presenten conjuntament amb el company de 
Compromís; que entenen que no és oportunista, sinó oportuna; que oportunista li 
ha semblat que és la defensa aferrissada que ha fet la senyora Olmedo  d’un 
determinat model de circ; que no els agrada el circ que pugui ofendre els 
sentiments de moltes figuerenques i molts figuerencs ni conculqui els drets dels 
animals; que anima al grup del Partit Popular que presenti una moció demanant 
que a les cavalcades de Reis i a les Justes s’impedeixi l’exhibició i la humiliació 
que eren aquests espectacles i que estan completament d’acord i torna a reiterar 
que no volen aquests espectacles ni al circ ni enlloc, ni aquest model de circ que 
el Partit Popular defensa tan aferrissadament. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Galimany Granés que diu que 
entenen el circ com un espectacle on els artistes han de mostrar el seu art 
mitjançant tècniques acrobàtiques ben diverses, utilitzant els seus propis cossos i 
objectes diversos, però que també entenen que és diferent fer que els animals 
facin funcions que no els són pròpies o funcions que sí que els són pròpies; que 
per entendre una mica el tema ho ha lligat a altres àmbits i anar una mica més 
enllà del que és estrictament el món del circ; que des de l’Associació de 
Professionals del Circ de Catalunya (APCC) s’ha interessat per cercar quins títols 
de nivell formatiu existeixen actualment a Catalunya; que ha vist que n’existeixen 
dos, de l’any 2014 el Cicle de Grau Mitjà d’Animació en Circ, i des del curs 2015-
16 hi ha pel decret 84/2015 del mes de juny el de Tècnic Superior en Arts de Circ; 
que els alumnes que cursen el cicle de Tècnic Superior reben formació 
relacionada sobre com gestionar i representar un número de circ propi, aplicant 
tècniques acrobàtiques i equilibris, amb o sense objectes, de parades de mans, 
de tècniques aèries, de malabars o manipulació d’objectes, també utilitzant 
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tècniques complementàries amb criteris artístics i de qualitat i en condicions de 
seguretat; que tots els processos formatius i les seves tècniques van lligades amb 
acrobàcia, amb elements aeris, amb equilibris acrobàtics o sobre objectes, 
funambulisme, malabars, màgia, pallasso, trampolí, verticals; que les 
competències que aplica són els coneixements d’anatomia i fisiologia per tal 
d’emprar el seu cos com a eina de treball; que, per tant, donaran suport a la moció 
presentada pel grup de Compromís d’Esquerres perquè tant el treball de formació 
present i futur que serà el de promoció i promoure l’ocupació millorada a l’art i la 
cultura i les seves línies estratègiques, quan a la formació entenen que són del tot 
coherents amb el fet de declarar Figueres ciutat amiga del circ sense animals i 
que celebraran que Figueres sigui o pertanyi a una xarxa de municipis arreu de 
Catalunya que ja s’han adherit en aquesta iniciativa. 
 Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que diu que su grupo se va a 
abstener ante esta moción; que podrían aprobarla, ya que en otros municipios la 
han apoyado, pero  como han dicho en la Junta de Portavoces la consideran 
parcial; que consideran que deja fuera otro tipo de espectáculos que son con 
animales, pero que parece ser que en este momento no molestan; que no se 
presentó esta moción tras las Justes del rey Jaime o no presentó para la 
cabalgata; que la podrían apoyar, pero que se van a abstener porque no incluye 
todos los espectáculos; que si incluyera a todos los espectáculos lo podrían 
apoyar y no tendrían ningún problema; que les parece que es totalmente aleatorio 
porque para unos sí y para otros no; que no sabe si en algún momento esto va a 
ser impugnable para alguna persona o por algún vecino que pueda sentirse 
agraviado porque según qué tipo de espectáculos no sean incluidos en la moción; 
que no lo sabe y que puede ser que no; que él comparte los acuerdo que ponen 
aquí; que, por supuesto, que hay que respetar a los animales y a las personas, 
pero que le gustaría que esta moción fuese más amplia; que como es una moción 
parcial prefieren abstenerse y que les hubiera gustado un debate más sereno 
pudiendo hablar e incluir de otro tipo de espectáculos. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Vergés Moreno que diu 
que agraeix l’interès de tothom per la protecció dels animals, per tots els animals 
en qualsevol tipus d’espectacles, però que en aquest cas aquesta moció ja 
l’havien presentat en dues ocasions anteriors; que no considera que sigui 
oportunisme; que li agradaria que el regidor de Medi Ambient els pogués dir 
quants expedients s’han obert a qualsevol tipus d’espectacle amb animals en 
aquesta ciutat al llarg dels últims anys o des que s’ha aprovat l’ordenança 
municipal; que pregunta que quantes denúncies hi ha hagut que han acabat amb 
un expedient; que entén que el que ha aixecat polèmica són aquests espectacles 
com ja l’havien aixecat en altres ocasions; que la senyora Olmedo ha dit que 
s’haurien d’incloure tots els espectacles i que va massa enfocat al tema del circ, 
però que aquest és el que ha aixecat la polèmica; que ja ho havien presentat dues 
vegades; que la primera va ser l’any 2011; que podrien haver estat pioners a 
Catalunya declarant-se ciutat amiga dels circs sense animals, però que el debat 
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que es va plantejar en aquell moment va ser poc; que el 2013 van tornar a 
presentar la moció, però tampoc hi va haver aquest debat; que alguns d'aquí no hi 
eren; que ara creuen que hauria estat bé fer aquest debat, però que això ha 
passat ara; que ara és el moment en el que poden retrocedir en el temps perquè 
ja és una cosa que arrosseguen de fa 6 anys, recuperar la posició que haurien 
d’haver tingut en aquell moment i evitar tot això; que tots els circs van cap a tenir 
espectacles sense animals; que aquest és el camí; que sempre hi ha gent més 
conservadora, promotors, directors de circ més conservadors que volen mantenir 
el tipus d’espectacles que han vingut fent, però que aquesta no és la imatge que 
volen presentar de Figueres cap al món; que són una mica retrògrads de permetre 
espectacles amb animals siguin dels que siguin; que després d’haver presentat 
aquesta moció per tercera vegada ja hi ha hagut temps de reflexionar tot el que 
volien durant aquests sis anys; que potser realment no hi ha ganes de fer el debat 
perquè no és aquesta la intenció o que el que es vol és mantenir aquesta situació; 
que els a canviar el seu vot si creuen que realment han d’assumir això i declarar-
se ciutat amiga dels circs sense animals; que, d’altra banda, els anima a presentar 
o exigir que es facin expedients si consideren que es fereix la seva sensibilitat 
quan hi hagi les Justes, rues de Reis o qualsevol espectacle o acte d’agility o 
qualsevol altre; que els anima que demanin que s’obri un expedient per 
comprovar si qualsevol dels aspectes que es recullen a l’ordenança s’està 
contravenint; que ells van recollir la demanda de les entitats i d’algunes persones 
que s’han sentit ferides; que van demanar que s'obrís això i que recuperen això 
que portaven sis anys endarrerint perquè Figueres es declari ciutat amiga dels 
circs sense animals. 

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

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 dotze membres de 
l’Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, 
Armengol Subirós,  García Quesada,  Casellas Borrell, Martínez Puig, 
Barrenechea Montero, Vergés Moreno, Toro Coll i Galimany Granés; en contra, 
els set membres de l'Ajuntament següent: Felip Torres, Cruanyes Zafra, Masquef 
Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Olmedo Delestal i Borrego Torres;  i abstenir-
se, els dos membres de l'Ajuntament següents: Amelló Montiu i Pérez Márquez. 
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----Protocol: No s'aprova una moció que proposava sol�licitar la immediata baixa 
de l'Ajuntament en l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). El 
senyor Amelló Montiu procedeix a la lectura de la moció següent: 

"El Grupo Municipal de Ciudadanos-Figueres i el Grup Municipal del Partit 
Popular, en base a la normativa vigente, presenta para su debate y aprobación, si 
fuera necesario, al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente: 
MOCIÓ RELATIVA SOLICITAR LA INMEDIATA BAJA DEL AYUNTAMIENTO EN 
LA ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI). 
El pluralismo político es un principio rector y superior de nuestra Constitución 
(artículo 1) y nuestro Estatuto de Autonomía (artículo 4).   
El pluralismo político es un principio instrumental que sirve como garantía de 
nuestra democracia.   
Como tal, todos los poderes públicos deben perseguir en su actuación tanto su 
respeto como su promoción en beneficio del conjunto de la ciudadanía.  
En consecuencia, tal y como se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo, las 
corporaciones locales, como los Ayuntamientos, deben, a través de los actos y 
acuerdos que emanen de sus órganos, perseguir la promoción del pluralismo 
político en todo caso, y abstenerse en consecuencia, de promover cualquier 
iniciativa que, por muy legítima, implique separarse del absoluto e íntegro 
cumplimiento de dicho principio. 
Por ello, y tal y como ha recogido recientemente el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº1 de Tarragona, en su sentencia de 16/2017, por muy legítimos 
que puedan ser sus fines desde un punto de vista político para, al menos, una 
parte de la ciudadanía, un acuerdo del pleno de un Ayuntamiento que tenga valor 
de acto jurídico de adhesión a la “Associació de Municipis per la Independència” y 
del que se genere, por ejemplo, la obligación de contribuir dinerariamente con 
dicha asociación con cargo al presupuesto público no es conforme con el principio 
de pluralismo político y, por tanto, es nulo.  
Por tanto, Ciudadanos Figueres i el Grup Municipal del Partit Popular propone los 
siguientes acuerdos para su aprobación en el Pleno Municipal: 

1. Proceder a revisar el acuerdo de pleno del día  6 de Julio de 2012  por no 
ofrecer un completo, absoluto e íntegro respeto al principio de pluralismo 
político y proceder a la inmediata revocación de los mismos.  

2. Destinar cualquier cantidad de dinero resultante de dicha revisión y efectiva 
revocación a políticas sociales. 

3. Proceder a solicitar la inmediata baja del Ayuntamiento en la Associació de 
Municipis per la Independència (AMI). 

4. Autorizar a la Alcaldesa-Presidenta a realizar tantos actos y gestiones 
necesarios para la realización de los presentes acuerdos." 
Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu que ells 

s’abstindran; que això deriva d’un contenciós administratiu de Tarragona i que, 
per tant, consideren que no afecta a l’Ajuntament de Figueres; que, en tot cas, el 
Ple va decidir prendre aquest acord; que si es considera que aquest acord és nul, 
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el que s’ha de fer és recórrer a un jutjat contenciós administratiu perquè entén que 
això no és facultat d’aquest Ple i que, per tant, s’abstindran. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef Creus que diu que per 
fixar la posició de Convergència i Unió, el seu vot serà el de mantenir-se adherits 
a l’Associació de Municipis per la Independència com no podia ser d’altra manera 
i com defensa el seu partit a nivell nacional; que entenen que és beneficiós estar 
adherit a l’Associació de Municipis per la Independència com ho és també estar 
adherit a altres entitats municipalistes de caràcter supramunicipal com és 
l’Associació de Municipis de Catalunya. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas que diu que vol 
manifestar que votaran a favor de seguir adscrits a l’Associació de Municipis per 
la Independència; que consideren que aquesta és una resolució d’un tribunal de 
Tarragona i que, per tant, no afecta jurídicament a l’Ajuntament de Figueres; que 
aquesta moció parla sobre pluralisme democràtic, però que també vol recordar 
que a la Constitució espanyola hi ha un principi que es diu principi democràtic, 
l’article 1 de la Constitució espanyola, que parla sobre que l’Estat espanyol és un 
estat democràtic i de dret; que s’adhereixen al principi democràtic que vol dir que 
aquest Ple és sobirà i que, per tant, les decisions que es prenguin per majoria 
hauran de ser portades a terme pel Ple; que consideren que aquesta moció 
intenta obviar el resultat de les eleccions municipals que van donar un resultat 
aquest Ple on els partits que defensen el principi democràtic i el dret a decidir van 
defensar adscriure l’Ajuntament a l’Associació de Municipis per la Independència i 
que, en base a tot això, consideren que han de respectar la voluntat de la majoria 
i, per tant, el principi democràtic. 

Seguidament, intervé el senyor Garcia Quesada que diu que la Candidatura 
d'Unitat Popular vol mantenir-se dins l’Associació de Municipis per la 
Independència; que quan al principi ha vist que hi havia dues mocions, una de 
Ciutadans i una altra del Partit Popular, pensava que optaven al premi a espanyol 
de l’any; que no sap si encara es concedeix o no; que hi ha profes de la pàtria 
com el senyor Pujol que l'ha aconseguit; que veu que hi haurà un empat; que 
entén legítimament que el posicionament polític dels grups de Ciutadans i del 
Partit Popular demana que aquest Ajuntament surti de l’Associació de Municipis 
per la Independència i que i es basen en el que va decidir el jutjat contenciós 
administratiu núm. 1 de Tarragona, però que també saben que hi ha més de tretze 
jutjats de Barcelona i Girona que davant d’aquestes mateixes demandes han 
denegat aquests contenciosos, com hi ha altres tribunals que, per suposat, també 
l’han acceptat; que pensa que tenen una concepció de la democràcia que es basa 
en gestionar normes, però que ells pensen, com a comentat el senyor Giró, que 
es tracta de respectar la voluntat que les figuerenques i els figuerencs van 
manifestar democràticament en les darreres eleccions municipals dotant aquest 
Ajuntament d’una majoria clarament independentista; que quan l’Ajuntament 
representi la voluntat de la majoria dels figuerencs i figuerenques que no sigui 
clarament independentista, els demòcrates hauran d’acceptar que el Consistori té 
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un altre caire polític; que voldria dir dues coses; que, primer, se n’alegra molt que 
es presentin mocions en les quals es pugui parlar de política a l’Ajuntament 
perquè que van ser vehements defensors que aquestes qüestions no 
interessaven ni les figuerenques ni els figuerencs; que creu que sí que interessen 
a tots; que uns tenen una postura, els altres una altra, i tothom té postures que 
importen moltíssim els figuerencs; que vol reconèixer que té moltes ganes que 
l’Ajuntament de Figueres surti de l’Associació de Municipis per la Independència; 
que els han d'ajudar a fer el referèndum al més aviat possible i que tots els 
catalans i catalanes puguin decidir si formen part de l’estat espanyol o en marxen. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Vergés Moreno que diu que el 
seu vot serà una abstenció com han vingut fent amb aquests temes vinguin d’una 
banda o una altra; que, en tot cas, i parlant de majories, una majoria clara en 
aquest país és la favorable al referèndum i que només donaran suport en aquelles 
actuacions o propostes que vagin en aquest sentit. 

Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que per una qüestió 
estrictament jurídica, la sentència de la qual estan parlant és una sentència que 
ha esta recorreguda per l’Ajuntament; que té a mà la votació que es va fer a 
l’Ajuntament i que pels vots favorables del govern van decidir recórrer aquesta 
sentència; que una sentència recorreguda és mancada de base poder prendre 
qualsevol decisió en referència a un tema com aquest; que ells en el seu cas i en 
el seu moment van fer la seva votació, entenen que no tenien perquè seguir en 
aquesta associació, però que aquí s’abstindran clarament perquè no es base 
encara per poder decidir en un sentit o un altre una sentència que està 
recorreguda. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que  el 
seu vot, per suposat, serà a favor; que agraeix haver sentit tant la paraula 
constitució; que ha al�lucinat amb el senyor Giró perquè el seu grup ni jura ni 
promet la Constitució, que ara aquí l'utilitzen i que, per tant, l'haurientde complir; 
que és una Constitució de l’any 78 que recorda que la van aprovar una àmplia 
majoria de figuerencs i que, per tant, també han de respectar-ho encara que fos 
l’any 1978; que és un tema que sí que afecta la ciutat; que ell no vol que amb els 
seus impostos es paguin més de 7.200 euros a l’Associació de Municipis per la 
Independència; que aquests 7.200 euros es podrien donar al senyor Quim Felip 
perquè tragués les barreres arquitectòniques de la ciutat; que això seria bo; que 
ells no es presenten per Espanya, sinó per Figueres; que en el seu programa no 
hi havia cap punt d’aquests; que hi havia punts que portaven els figuerencs i 
figuerenques, però que ells no portaven això; que està segur que molta gent que a 
les generals no van votar al Partit Popular a les eleccions municipals sí que els 
van votar; que quan van fer la posició de les cadires va pensar que hi havia un 
costat constitucionalista, però veu que lamentablement el Partit Socialista que 
representa l'opció de govern a Espanya i que a Madrid deixen les coses força 
clares, però que a Figueres una altra vegada, lamentablement i covardament, no 
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voten a favor de la Constitució i que, per tant, també cal recordar que és el Partit 
Socialista de Catalunya, però també Partit Socialista Obrero Español. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Amelló Montiu que diu que no 
sabe si hubiera ganado el premio a español del año,  pero que el señor Garcia 
seguro que se hubiera llevado el premio a català de l’any; que está seguro; que 
además cuando hablan de estas cosas le dan el premio seguro el premio 10; que 
les interesan estos acuerdos en la medida que afectan a este municipio; que esto 
es un acuerdo que adquirió este pleno y que por eso lo traen aquí; que respecto a 
las mayorías y las minorías; que está seguro que muchos de los que hay ahí se 
suman sus dedos y cuentan 12 o 15 o 18, ya que están acostumbrados a contar 
dos o tres veces lo mismo; que tampoco va a entrar en cuanto se paga; que se 
puede decir que la adhesión a la Associació de Municipis per la Independència 
tiene un marcado carácter político sin transcendencia jurídica y que simplemente 
es una declaración formal, más allá de si se paga dinero porque entonces sí que 
sería un acto jurídico; que desde su punto de vista la adhesión a la Associació de 
Municipis per la Independència tiene una importante transcendencia en la esfera 
de los ciudadanos de Figueres; que esta decisión no respeta el pluralismo político 
y la necesaria neutralidad institucional; que se ha hablado de sentencias; que la 
última sentencia dice que “El artículo 87.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña 
de la Ley Orgánica 6/2006 dispone que los municipios tendrán que asociarse con 
otros y cooperar entre ellos con otros entes públicos para ejercer sus 
competencias y así compartir tareas de interés común. A tales efectos tiene la 
capacidad para establecer convenios y crear y participar en una comunidad de 
consorcio y de asociaciones, así como adoptar reformas de actuación conjunta. 
Las leyes no pueden limitar ese derecho si no es para garantizar la autonomía de 
los otros entes que tienen reconocida”; que en este aspecto tienen razón, pero se 
olvidan que el derecho de asociación de los municipios, al contrario que el 
derecho de conciliar personas físicas tienen límites que son ejercer las 
competencias y las tareas de interés común; que la independencia de Cataluña 
no está entre las competencias de este municipio; que si hablan de interés común 
se entiende en el sentido del interés político común, como entes que actúan 
políticamente; que como a entes que actúan políticamente deberían regir en base 
al imperio de la ley; que primeramente los ayuntamientos están sujetos a la 
Constitución, cuyo artículo 2 establece la indivisibilidad de la nación española; que 
se puede discutir si la nación española tiene que ser así o no, pero que eso es 
una voluntad política no materializada; que no se pueden instrumentalizar las 
instituciones para esa finalidad porque les coloca en la contradicción que por una 
supuesta voluntad popular se debe incumplir la Constitución; que la Constitución 
es la que los legitima para poder estar aquí ejerciendo ese cargo; que las 
instituciones tienen que cumplir las leyes y lo principal es la Constitución; que no 
pueden realizarse actos que se salten estas leyes y que, por lo tanto, en nombre 
del interés político común y de la voluntad popular no pueden adoptar decisiones 
de carácter político ajenas a sus competencias para imponer una decisión a todos 
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los vecinos de Figueres, pero menos aún si ese posicionamiento infringe la 
legalidad y con ello la Constitución; que se pide usar esta institución para 
expresar su posicionamiento político y realizar declaraciones para proceder a la 
libertad de expresión de acción política y realizar finalidades contrarias a la ley y 
al marco jurídico; que tomar partido por una asociación que promueve la 
independencia de Cataluña, fin que no tiene el consenso social suficiente, es una 
medida partidista de interés común de los representantes políticos que deciden 
esa adhesión, pero no del resto; que se toma partido por una decisión política en 
detrimento de otra, lo cual supone instrumentalizar el Ayuntamiento y su voluntad 
para una finalidad partidista; que si quieren que este Ayuntamiento tome una 
finalidad partidista de solo una parte de los figuerencs; que lo pueden hacer y que 
todos tienen derecho a votar sí o no a esta moción, pero que si votan sí seguirán 
ese derecho y si votan no irán en contra de ese derecho. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Casellas Borrell que 
diu que el que és evident és que ell no guanyarà ni el català ni l’espanyol de l’any 
és el que té això de ser federalista; que això és una qüestió política que es va 
votar democràticament en el Ple i que si no està bé haurà de ser un tribunal el que 
ho digui; que és públic i notori que la relació entre el Partit Socialista de Catalunya 
i el Partido Socialista Obrero Español no passa pel seu millor moment; que, entre 
d’altres coses, i ho tornaria a fer, el Partit Socialista de Catalunya va votar no a 
Rajoy i a la seva concepció d’Espanya i que no cal que els barregin perquè com 
veuen últimament ja se separen solets. 

 Seguidament, torna a intervenir el senyor Giró Ribas que diu que voldria 
parlar per al�lusions; que ell i el senyor Borrego no es coneixen gaire, però que la 
seva professió és ser advocat i jurista; que igual que tots els juristes que hi ha 
aquí han estudiat la Constitució espanyola i la coneixen a fons perquè és una 
assignatura molt important; que uns quants, entre ells a nivells constitucionalistes 
com el senyor Pérez Royo, que consideren que podria succeir tranquil�lament un 
referèndum perquè es pot interpretar de moltes maneres; que la interpretació que 
s’està fent de la Constitució espanyola no és la seva, però que això no treu que 
consideri que la Constitució espanyola pot articles que són bons i que si el volen 
tatxar de constitucionalista, sí, constitucionalista espanyol, europeu i català. 

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

Seguidament,  se sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA de NO aprovar-la en votar-hi a favor els quatre membres 
de l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal,  Borrego Torres, Amelló Montiu i 
Pérez Márquez; en contra, els onze membres de l'Ajuntament següents: Felip 
Torres, Cruanyes Zafra, Masquef Creus, Pujol Matas, Felip Gayolà, Lladó Saus, 
Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol Subirós i  García 
Quesada; i abstenir-se, els sis membres de l'Ajuntament següents: Casellas 
Borrell, Martínez Puig, Barrenechea Montero, Vergés Moreno, Toro Coll i 



 

 97 

Galimany Granés.  
 

----Exaccions municipals: S'aprova una moció que demanava que es posin els 
mitjans materials i humans perquè els ciutadans puguin reclamar l'impost sobre 
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. El senyor Amelló Montiu 
procedeix a la lectura de la moció següent: 

"MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS-
FIGUERES PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DISPONGA DE MEDIOS 
MATERIALES Y HUMANOS PARA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN 
RECLAMAR EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión de 
inconstitucionalidad nº 1012/2015 promovida por un juez de lo contencioso de 
Guipúzcoa sobre los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que 
regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, la Plusvalía Municipal. 
Dichos preceptos, idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales y en 
nuestra Ordenanza Reguladora que regulan dicho gravamen, han sido declarados 
inconstitucionales y nulos en la medida en que someten a tributación situaciones 
de inexistencias de incrementos de valor. 
Dicha resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un impuesto 
cuya exigencia es potestativa, y que ha obligado a realizar frente a pagos a 
numerosos contribuyentes que no habían obtenido ningún beneficio/plusvalía en 
la transmisión de viviendas y locales en nuestra localidad. 
Fuera motivada en una elección personal o fruto de la necesidad o de una 
imposición legal, como han sido los supuestos de ejecución hipotecaria. 
Se hace necesario por tanto  que el Pleno del Ayuntamiento de Figueres arbitre 
con carácter urgente medidas que, dentro de las competencias de las 
administraciones locales, logren que se exija el tributo con arreglo a la capacidad 
económica real del contribuyente, así como reparar a aquellos que hayan hecho 
frente al gravamen, cuando no tenían obligación. 
Por ello el grupo municipal de Ciudadanos-Figueres insta a la Alcaldesa del  
Ayuntamiento de Figueres a tomar los siguientes, 
ACUERDOS: 
1. Que de forma urgente disponga, a través del procedimiento establecido para 
ello, medios materiales y humanos mediante los cuales los contribuyentes que no 
hayan obtenido plusvalías con la transmisión de inmuebles sitos en Figueres 
puedan reclamar las cantidades satisfechas en concepto de Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana." Prossegueix amb 
l’ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu que básicamente el Impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana lo paga el 
vendedor cuando vende una finca urbana; que en teoría grava el incremento del 
valor del suelo, pero no se calcula sobre la diferencia del valor entre transmisión y 
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adquisición, sino sobre el valor catastral del suelo en el momento de la 
transmisión y se aplica un coeficiente que aumenta según los años transcurridos; 
que, por lo tanto, sucediese lo que sucediese con el inmueble siempre estarían 
pagando este tipo de impuesto; que es un tipo de impuesto que en caso de 
minusvalía consideran que no es justo; que llevan ya unos años diciendo que se 
debería ajustar el porcentaje; que hay una sentencia que afirma que incluso no se 
debería ajustar solo el porcentaje, sino que en caso de minusvalía la persona no 
debería pagar dicho impuesto; que lo que quieren reclamar con esta moción es 
que se habiliten los mecanismos para que las personas puedan reclamar y que en 
caso de que exista un incremento del valor se pueda reclamar y encontrar los 
caminos legales para recuperar ese dinero que habían pagado en un determinado 
momento. 

Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que un problema amb el 
que es troben és que com a grup en constitució, no adscrits en aquest moment, 
no s’assabenten de quins són els debats i que, per tant, han d’intervenir perquè 
no saben exactament què és el que s’ha parlat anteriorment i que els sembla 
magnífic que hi hagi tot l’ajut possible per als contribuents com es va fer amb la 
qüestió de l’Impost sobre béns immobles que van posar tots els mitjans materials i 
humans perquè els ciutadans de Figueres puguin saber què és exactament el que 
han de pagar. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Masquef Creus que diu que 
està totalment d’acord amb l’afirmació del senyor Amelló; que votaran a favor de 
la defensa d’aquesta moció; que és un impost que es merita quan es ven una 
finca; que és un impost que en algun moment pot semblar injust i que hi pot haver 
una doble tributació; que és un impost que es calcula sobre el paràmetre del valor 
cadastral que resta veure sobre si hi ha hagut una plusvàlua o minusvàlua en la 
transacció d’aquest immoble; que hi votaran a favor i que aquestes persones que 
des del departament de Renta han ajudat o orientat la gent en el procés de la 
regularització que ha patit Figueres de l’Impost sobre Béns Immobles intentaran 
que també prestin els seus serveis a l’hora d’orientar aquelles persones que 
havent estat subjectes passius de l’impost de la plusvàlua, en veritat hagin patit 
una minusvàlua en relació al valor del sòl. 

Seguidament, intervé el senyor Giró Ribas que diu que votaran a favor; que 
els hagués agradat tenir un informe; que demanen que, posteriorment, s’emeti 
aquest informe pels serveis tècnics en el sentit de quina retroactivitat hi pot haver 
en la reclamació d’aquestes quantitats perquè la moció queda molt oberta, però 
que imaginen que hi deu haver un període de transcripció o de retroactivitat; que 
això crea una inseguretat i que ajudaria als ciutadans a saber qui pot reclamar i 
qui no i també a l’Ajuntament a fer les previsions econòmiques pertinents. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu 
que si no está equivocado son cuatro años y que mejor que lo confirmen los 
técnicos, pero cree que hay una retroactividad de cuatro años. 
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Seguidament, intervé la secretària de la corporació que diu que sí. 
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, declarar la 
urgència de la moció abans transcrita. 

 
----Assistència social:  S'aprova una moció que proposava realitzar una campanya 
de sensibilització i conscienciació sobre les persones que pateixen Trastorn de 
l'Espectre Autista. El senyor Amelló Montiu procedeix a la lectura de la moció 
següent: 
 "MOCION SOLICITANDO LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 
AUMENTATIVO Y ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN  (SAAC) A TRAVÉS DE 
SÍMBOLOS EN EL MUNICIPIO DE FIGUERES Y  LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL PARA LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El próximo 2 de abril, como cada año, el movimiento asociativo del autismo de 
todo el mundo celebra el Día Mundial para la Concienciación sobre el Autismo con 
el objetivo de concienciar a la sociedad sobre este tipo de trastorno y promover la 
inclusión social de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). 
Mediante la resolución 62/139 del 18 de diciembre de 2007, la Asamblea instó a 
“los Estados Miembros, las organizaciones competentes del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad 
civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que 
observen debidamente este día y tomen las medidas oportunas para concienciar 
a la sociedad sobre los niños con autismo”. 
Los Estados y todos los organismos que lo componen tienen la obligación moral 
de reafirmar su compromiso con los derechos y el bienestar de las personas con 
discapacidad, derivados del principio fundamental que los derechos humanos son 
universales. 
Los niños y adultos con autismo se enfrentan a múltiples dificultades asociadas a 
la discriminación, el estigma y la falta de comprensión que son inaceptables y les 
afectan gravemente. Es preciso que la administración pública conciencie y 
promueva una percepción positiva del autismo, permita una mayor comprensión 
de este problema y sea proactiva para cubrir las singulares necesidades de las 
personas con autismo. Es imprescindible la adopción de medidas que permitan a 
las personas con autismo disfrutar de una vida en plenitud y productiva mediante 
políticas de inclusión que creen puestos de trabajo adecuados a sus capacidades, 
mejoras en la educación pública para poder responder a sus necesidades, 
terapias de intervención temprana y apoyo a las familias, intensificación de la 
investigación y otras medidas que permitan su inclusión plena como ciudadanos. 
Ha quedado demostrado que cuando los niños con autismo son diagnosticados 
tempranamente, reciben la intervención cuanto antes, la educación apropiada y la 
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terapia recomendada por los profesionales y expertos, muchos de ellos pueden 
llegar a convertirse en adultos autosuficientes y productivos de la sociedad. Las 
personas con autismo poseen una amplia gama de capacidades, actitudes e 
intereses que tenemos la obligación de impulsar, fomentar y desarrollar si nuestra 
pretensión es alcanzar una sociedad auténticamente inclusiva.  
Los municipios deben facilitar el acceso, la inclusión y la participación de las 
personas con TEA como miembros valiosos capaces de alcanzar un futuro digno 
y abierto a las oportunidades.  
A veces pequeños cambios suponen grandes avances para muchas  personas 
con discapacidad y dificultades de comunicación y lenguaje. Así sucede con los 
Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) 
Por todo ello y en atención a estas consideraciones, a propuesta del Grupo 
Municipal de Ciudadanos - Figueres, el Pleno del Ayuntamiento de Figueres  
ACUERDA: 

1. Realizar con motivo del 2 de abril una campaña de sensibilización y 
concienciación sobre las personas que padecen Trastorno del Espectro 
Autista consistente en: 

• Realizar la lectura de un manifiesto institucional, en un centro 
educativo, que reafirme el compromiso para el desarrollo de políticas 
encaminadas a que las personas autistas puedan llevar una vida 
plena y productiva. 

• Realizar una conferencia-taller dirigido a niños, niñas, adultos y 
familias para concienciar sobre el Trastorno del Espectro Autista.  

• Realizar una campaña de difusión a través de redes sociales, al 
alcance de este Ayuntamiento, sobre el Día Mundial de 
Concienciación del Trastorno del Espectro Autista. 

2. Estudiar, con asesoramiento de profesionales y asociaciones cualificadas, 
la implantación del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación 
(SAAC) a través de símbolos más adecuado para los espacios y edificios 
públicos, mobiliario urbano, comercios y empresas de Figueres para que 
las personas no verbales puedan comunicarse con su entorno más 
próximo.  

3. Identificar con este Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación 
(SAAC) a través de símbolos todas las instituciones y edificios oficiales 
municipales, así como aquellos hitos importantes y destacados de la 
ciudad como son parques, jardines, fuentes, zonas deportivas, mobiliario 
urbano, etc. 

 
4. Disponer de pictogramas en zonas de recreo públicas del municipio de 

Figueres para que los niños y niñas conozcan las normas de juego de los 
diferentes espacios. Así como también en las federaciones deportivas, 
como una medida de adaptación cognitiva para las persona con TEA 
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5. Instar a la implantación de este sistema en todos los edificios públicos de 
Figueres dependientes de otras administraciones, fundaciones, 
asociaciones o entidades. Con especial atención a los centros escolares y 
sus dependencias con la finalidad de hacerlos accesibles a niños y niñas 
con TEA y promover una escuela más inclusiva. 

6. Instar mediante una campaña informativa a todos los comercios, oficinas, 
locales y empresas de Figueres a implantar este Sistema Aumentativo y 
Alternativo de Comunicación (SAAC) a través de símbolos. 

7. Que se comunique este acuerdo a todas las entidades de Figueres así 
como a los medios de comunicación, e invitarles a participar de la campaña 
institucional haciendo difusión de una imagen que recuerde la celebración 
del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

8. Autorizar a la Alcaldesa-Presidenta a realizar tantos actos y gestiones 
necesarios para la realización de los presentes acuerdos." 
Seguidament, intervé la senyora Perpinyà Fortunet que diu que ella 

demanaria al grup de Ciutadans que deixés aquesta moció sobre la taula tal com 
ho ha fet prèviament; que ella no farà un vot en contra de la conscienciació sobre 
l’autisme perquè professionalment es dedica a la logopèdia i que, per tant, tots 
aquells elements en relació a la comunicació per ella són molt importants, però 
que les mocions que insten a fer difusió d’un dia internacional o un dia mundial 
sobre una cosa esdevenen un perill perquè n’hi ha moltes i de molt importants i 
cada col�lectiu voldria reivindicar la seva; que proposaria traspassar aquesta 
moció a nivell local; que el grup de Ciutadans sempre té tantes ganes que les 
mocions siguin locals i que així ni podrien treballar en el context de treball que 
correspongui que seria el Consell Municipal de Persones amb Discapacitat per  
poder fer un calendari consensuat de tots aquests dies perquè es troben que el 28 
de setembre és el Dia internacional de la sordesa, el 10 d’octubre el Dia mundial 
de la salut mental, el segon dijous d’octubre és el Dia mundial de la visió, el 30 de 
novembre és el Dia internacional de la lluita contra els trastorns de la conducta 
alimentària i el 3 de desembre, és un dia que Figueres ho celebra i en fa difusió, 
és el Dia internacional de les persones amb discapacitat;  que només ha agafat de 
setembre a desembre les dates més importants i les discapacitats més 
representatives a nivell de població; que, per tant, li sap greu que no està d’acord 
en el 100% d’aquesta moció perquè no és qüestió d’anar presentant mocions per 
a cadascun dels dies internacionals, sinó que això s’hauria de treballar en el 
Consell Municipal; que en algunes de les exposicions de motius, tal com ha dit, no 
li semblava correcte utilitzar l’expressió que “les persones amb autisme es poden 
convertir en adults autosuficients i productius” perquè, de fet, a l'únic que haurien 
d’aspirar és a que siguin ciutadans amb el màxim de capacitats; que proposaria 
deixar el primer punt, en el sentit que potser hi ha una urgència pensant en la data 
del 2 d’abril i tenir sobre la taula una campanya de sensibilització, però que  els 
punts 2, 3, 4 i següents que insten a estudiar i identificar amb aquest Sistema 
Augmentatiu i Alternatiu de Comunicació, creu que no són en aquests moments 
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viables perquè els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació són 
sistemes totalment individualitzats a cada persona, a cada nivell cognitiu i a cada 
nivell de comunicació; que el fet de retolar amb pictogrames, que sí que són 
universals, o donar ordres amb pictogrames a diferents llocs de la ciutat no li 
sembla la millor manera de conscienciar sobre una dificultat tan gran com és la no 
comunicació que tenen les persones afectades per l’autisme; que hi ha entitats 
que treballen a Figueres i a la comarca, com el Tots hi som, la Fundació Tutelar, 
Altem, MONA, El Dofí, que totes elles en un moment o altre estan treballant amb 
persones amb aquestes discapacitats i afectats amb aquests trets autistes i que, 
per tant, entenen que aquest seria un marc de treball a tenir en compte, però en el 
Consell Municipal de Persones amb Discapacitat i que no tant provar de tirar 
endavant una moció tan genèrica. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Garcia Quesada que diu que 
estan completament d’acord amb els motius exposats per la senyora Perpinyà i 
que donen suport a tot el que ella acaba d’explicar aquí en el Ple. 

Seguidament, intervé la senyora Galimany Granés que diu que igual que la 
Candidatura d'Unitat Popular i davant l’expertesa de la regidora Perpinyà també 
donen suport als seus arguments; que demanaria una valoració per tal d’estudiar-
ho amb profunditat; que també entenen que és el Consell Escolar Municipal 
l’òrgan que pot debatre aquest tema i que aprofita per fer un agraïment a la gran 
tasca que es fa des dels serveis educatius de l’Alt Empordà, en el qual hi ha un 
grup de professionals molt important i destacat que treballa tots aquests temes. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que vol 
agrair a la senyora Perpinyà; que abans han estat parlant; que coneix la seva 
tasca i que li agraeix; que també demanen que aquesta moció es quedi sobre la 
taula; que no sap si en aquest mandat s’han reunit amb el Consell Municipal de 
Persones amb Discapacitat ni sap quines persones en formen part; que això 
depèn directament del govern tindria un zero total per la poca implicació i poca 
sensibilitat amb totes aquestes persones de la ciutat; que hi ha dies dedicats a tot; 
que ja que s’ha parlat dels pictogrames, també es podrien posar els cartells de 
l’entrada de l’Ajuntament en un sistema Braille pels cecs; que això no hi és i que 
és una cosa que costaria molt poc; que tenen això del Consell Municipal que s’hi 
hauria de parlar, reunir-se amb ells i posar fil a l’agulla i que li agraeix a la senyora 
Perpinyà que els hagi obert més els ulls en aquest tema. 

Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu que han esperat el 
darrer torn perquè tenen un desconeixement sobre aquest tema i que, per tant, els 
han escoltat; que insistirien en la possibilitat de deixar-ho sobre la taula; que tots 
puguin treballar més aquest tema i que es tiri endavant en el proper Ple si és que 
hi ha hagut temps de tenir aquests informes. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu 
que a ellos lo que les gusta es cultivar bien la tierra para tener buenos frutos; que 
estos sistemas lo que hacen es tener un buen asiento para dar buenos frutos; que 
todos los puntos que hay en la moción han sido hablados con profesionales y 
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asociaciones que trabajan en este ámbito; que de hecho esta iniciativa de 
implantar el Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación se presentó 
hace simplemente una semana en el plenario de Blanes y se aprobó por 
unanimidad; que en el plenario de Blanes supone que están los mismos grupos 
representados que en Figueres; que esta iniciativa en pocos meses se va a llevar 
a cabo en Castell d’Aro como prueba piloto en Cataluña, pero que en otras 
ciudades de España ya se está realizando; que uno de los acuerdos es “Estudiar 
con asesoramiento de profesionales y asociaciones cualificadas” y que, por lo 
tanto, lo que están proponiendo es ir a hablar con los profesionales para que 
digan cual es el sistema más adecuado para la ciudad; que esto no es una 
iniciativa que saliese de Figueres porque a ellos les ha parecido, sino que hay 
pruebas en otros sitios y se están desarrollando estos sistemas para identificar 
edificios; que aquí no están hablando de desarrollar un sistema de comunicación 
completo, sino de un sistema para identificar edificios; que esto ya se ha hecho en 
otros sitios tal como ha dicho y que en Castell d’Aro en pocos días se va a llevar 
adelante; que sobre dejar esta moción sobre la mesa, el día 2 de abril lo tienen a 
la vuelta de la esquina; que si esta moción no se aprueba no tendrán la lectura del 
manifiesto institucional para dar difusión; que es una medida que las diferentes 
asociaciones de la provincia con las que se han reunido están totalmente de 
acuerdo, ya que están de acuerdo con todo lo que sea concienciación y difusión; 
que además estas asociaciones implican al Ayuntamiento de Girona en esta 
difusión; que está totalmente implicado en la lectura de manifiestos; que en el 
Ayuntamiento de Platja d’Aro se lee un manifiesto institucional y se hacen talleres; 
que no ve un motivo para el que no se pueda hacer un taller con iniciativa 
municipal; que no ve el motivo para no poder leer un manifiesto institucional de 
Ayuntamiento para la difusión y conocimiento; que hay mucho desconocimiento 
en la población de lo que supone el trastorno del aspecto autista; que cree que 
todo este plenario en su mayoría también tiene ese desconocimiento, o por lo 
menos él lo tiene y que por eso ha ido a hablar con asociaciones para informarse; 
que si lo posponen se quedan sin esto en el Empordà; que se quedan sin que el 
día 2 de abril haya un manifiesto, sin la conferencia-taller, porque no tendrán 
tiempo para buscar a la persona adecuada para que dé esa conferencia y se 
quedaran, probablemente, sin la difusión en campañas de redes sociales; que 
nadie está diciendo de venir aquí a implantar el primer sistema de símbolos que 
les parezca; que lo que dicen es que van a hablar con las asociaciones; que esto 
es lo que pone en el acuerdo número 2 que dice “2. Estudiar, con asesoramiento 
de profesionales y asociaciones cualificadas, la implantación del Sistema 
Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) a través de símbolos más 
adecuado para los espacios y edificios públicos, mobiliario urbano, comercios y 
empresas de Figueres para que las personas no verbales puedan comunicarse 
con su entorno más próximo.”; que no ve adecuado dejarlo sobre la mesa para no 
debatirlo y que pregunta que cuando lo quieren debatir, que si en el próximo 
pleno, en dos o tres meses. 
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Seguidament, torna intervenir la senyora Perpinyà Fortunet que diu que no 
està demanant que això es deixi de debatre; que no diu que no és important la 
campanya de sensibilització, sinó que al contrari; que diu que li dol molt que una 
moció que forma part d’allò que ella defensa dia a dia es tracti d’aquesta manera; 
que per tal de no caure en l’error que es tracti de manera superficial perquè les 
persones no verbals per poder-se comunicar aporten un quadern o una tablet de 
comunicació amb uns pictogrames individualitzats; que com que es tracta de 
persones no verbals el que necessiten és una comunicació individualitzada; que 
només li demana que poden aprovar el primer punt i fer la campanya de 
sensibilització, però que  creu que aquest plenari pot estar d’acord amb una 
pregunta al final del Ple; que si deixen la moció sobre la taula i que es treballi en 
el Consell Municipal de Persones amb Discapacitat Municipals per al 2 d'abril; que 
ja entén que no es pot esperar al següent Ple; que creu que l’Ajuntament té eines 
per tal de poder activar d’altres maneres aquestes iniciatives; que li sembla una 
iniciativa excel�lent i que tot el que pugui ajudar a l’Ajuntament a nivell de xarxes 
socials en relació a aquest Dia mundial com fa a vegades sense haver presentat 
una moció d’altres dies perquè també es parla del Dia per la lluita contra el 
càncer; que hi ha molts altres dies a celebrar; que només li demana que sobre el 
primer punt hi està totalment d’acord; que creu que no cal la moció; que si el 
senyor Amelló vol es pot aprovar la moció, però que per Esquerra seria molt més 
còmode aprovar només el primer punt; que només diu això; que en cap cas diu 
que no li interessa el tema; que coneix les entitats que hi treballen; que coneix els 
usuaris dels sistemes alternatius de comunicació i que creu que aquí no és on 
s’ha de fer el debat. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu 
que es curioso que teniendo esta moción hace días sobre la mesa venga hace 
cinco minutos a decirle algo sobre ella; que en Junta de Portavoces no han dicho 
nada para cambiar la versión hasta sentarse en este plenario y que le resulta 
curioso porque lo podrían haber debatido en otro lugar. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que també voldria posar de 
manifest que les mocions s’han enviat per correu anteriorment; que hi ha una 
Junta de Portaveus on s’han tractat i que hagués estat el moment d’haver parlat 
aquesta posició; que no sap si havien parlat abans o havien tractat la moció, però 
que creu que s’hauria d’haver parlat abans si es deixava o no sobre la taula; que 
comparteix totalment els arguments de la senyora Perpinyà, però que troba que 
venen massa tard i que en cap moment a Junta de Portaveus el grup municipal 
d’Esquerra ha demanat deixar sobre la taula aquesta moció. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Lladó Saus que diu que en 
cap moment a Junta de Portaveus aquest grup municipal s’ha pronunciat en cap 
sentit com s’ha fet en altres ocasions per part d’altres grups polítics que 
consideren que no volen exposar allà el seu sentit del vot, precisament, perquè la 
senyora Maria Perpinyà  volia parlar directament amb el senyor Amelló abans de 
portar aquesta votació a Ple, però que és molt senzill; que el senyor Amelló té la 
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potestat perquè és la seva moció de decidir si treu els altres punts a banda del 
número 1 o si ho deixa sobre la taula o no i que el grup d’Esquerra Republicana 
actuarà en conseqüència com ha fet sempre en aquest plenari. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que en 
cap cas està dient que Esquerra Republicana no pugui votar el que vulgui; que no 
ha manifestat el sentit del vot, però que tampoc ha dit que se n’hagués de parlar 
més; que ja sap que no ha fet res que no fos obligatori, però que pel bon fer i  per 
arribar d’una manera més consensuada al plenari, i saber si passarien a discutir o 
no discutir aquesta moció, hagués estat bo que aquest pronunciament que ha fet 
la senyora Perpinyà quan ja eren al Ple s’hagués fet en Junta de Portaveus. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres que diu que té raó 
l’alcaldessa, però que en la primera moció han reunit els portaveus a la meitat del 
Ple i que sobre aquesta moció ja feia temps que en tenien notícia. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que sobre 
la moció primera n’han parlat a Junta de Portaveus; quei han quedat que en el 
recés en parlarien i que, per tant, havien quedat. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres que diu que ho 
haurien d’haver parlat abans de la Junta de Portaveus. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que n’han 
parlat en Junta de Portaveus. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres que diu que 
abans també i que ja que feia temps d’aquesta moció; que la senyora Perpinyà no 
és portaveu i que, per tant, no ha pogut exposar això; que creu que per molt que 
la senyora Perpinyà li expliqui una cosa, el que ella ha explicat ara fa un moment 
ell no ho sabria explicar; que la senyora Perpinyà ho ha explicat molt bé; que si 
les mocions no s’han de debatre aquí, ara amb la modificació del Reglament 
orgànic municipal en parlaran, però que les mocions s’han de debatre en el ple; 
que el senyor Amelló ahora utiliza un tono que parece que los demás son 
insensibles y que no estén de acuerdo con este tema; que el grupo popular lo 
comparten; que piden que se deje sobre la mesa para que el Consell Municipal 
ataque este tema y otros; que no tiene que haber ningún problema en hacer una 
lectura el día 2 de abril, pero que también pone que hay que hacer una 
conferencia; que pregunta que  quién la va a hacer; que quién decidirá quién la 
hace; que las cosas no son tan fáciles; que si es tema de un manifiesto creen que 
todos están de acuerdo, pero que creen que debe ser el Consell Municipal quien 
trate estos temas; que ahora cree que han abierto una puerta a estar cada vez 
aquí con una moción que le envían al señor Amelló como les envía a ellos y todos 
los grupos desde el Congreso y el Parlament y con la que hacen un cortar pegar y 
la presentan; que ahora toca esta este mes y que el mes que viene tocará otra; 
que son las 23:23 y que están aquí con unas mociones que cree que el Consell 
Municipal sería un sitio mejor para realizarlo, con personas que saben más de 
este tema que ellos. 
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A continuació, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu que és en 
el Ple on han de debatre les mocions, però que ho han de debatre a nivell de 
portaveu de grup i que el que està clar és que dins cada grup cadascú ha de 
parlar abans el sentit del posicionament. 

Seguidament, intervé la senyora Pujol Matas que diu que el Consell 
Municipal de Discapacitats es va reunir l’any passat; que en comptes d’un 0 li 
posaria un 10 perquè hi va haver força participació de totes les entitats i que 
justament les que tracten el tema de l’autisme hi eren. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu 
que no está de acuerdo en quitar los puntos porque queda totalmente desvirtuada 
la moción, sobre todo por el trabajo que ha hecho este grupo municipal para 
presentar esta moción; que si solo quieren hacer el manifiesto, la conferencia y la 
campaña prefiere eso que no no hacer absolutamente nada, pero que no está 
nada de acuerdo; que han tenido cuatro días antes porque si no presentarían las 
mociones de viva voz y se ahorrarían tenerlas que presentar cuatro días antes; 
que tienen cuatro días para llamarlo; que su teléfono está encendido veinticuatro 
horas al día; que si el señor Borrego hubiera ido a Junta de portavoces hubiera 
visto que esta moción está escrita de su puño y letra; que es él quien la ha 
redactado; que no coge las mociones de ningún sitio; que en todo caso la manda 
él a Blanes; que es él quien se ha reunido con las asociaciones de la provincia de 
Girona, que es él quien ha redactado esta moción y que le puede decir  de donde 
ha cogido toda la información para redactarla; que la presentan a nivel provincial; 
que si quieren el resto de grupos se deja solo el punto 1 y se vota, pero que la 
encuentra totalmente desvirtuada y que prefiere eso que nada, pero que 
personalmente la retiraría.  

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Casellas Borrell que 
diu que han escoltat els arguments i que els ha semblat que seria adient el que 
proposaven, però que, en tot cas, la posició inicial del grup Socialista a Junta de 
Portaveus, que és cert que ell no diu gaire res allà, és que  donaran suport a la 
moció tal com està redactada i no es modifica i que simplement els semblaria 
malament, però que no deixaran de complir el que han dit. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Perpinyà Fortunet que diu que 
ha anat a parlar amb el senyor Amelló quan la portaveu d'Esquerra Republicana li 
ha dit que a la Junta de Portaveus a tothom li semblava bé aquesta moció; que 
ella ha pensat que des d’una lectura ciutadana en la qual no es té un coneixement 
estricte i tècnic del que representen els sistemes alternatius de comunicació podia 
semblar molt bé; que s’ha dedicat a l’estona del descans, quan ha tingut 
oportunitat, d’anar-ho comentant amb cada grup perquè li ha semblat que hi havia 
qüestions tècniques importants a posar sobre la taula; que de totes maneres 
continua dient que no és l’espai i que no és el moment; que reconeix que fa dies 
que té la moció, que la seva companya tenia un argumentari i que ha estat, 
davant la sorpresa de la Junta de Portaveus, que li ho ha comunicat; que sí que 
se n’ha parlat i treballat, però que s'han quedat perplexes en el sentit aquest; que 
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només volia fer aquesta puntualització; que no creu que després de l’estona que 
fa que parlen de la conscienciació sobre el Dia mundial de l’autisme poden pensar 
que no ha servit per res; que segur que ha servit per molt; que si el senyor Amelló 
vol es pot tirar endavant el primer punt o si no es traspassa tot al Consell 
Municipal i es continua treballant; que ha de dir que el Consell Municipal sí que 
s’ha convocat les vegades que pertoquen; que al seu parer i valors són poques 
perquè és cada 6 mesos i que això representa que hi ha la feina que hi ha; que es 
poden fer moltes propostes i que està segura que la gent del Consell Municipal 
per les Persones amb Discapacitat acceptarà qualsevol proposta que els facin 
arribar. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Amelló Montiu que diu 
que como no le gustan las formas que está cogiendo esto han decidido dejar la 
moción como está; que todos los grupos han votado a favor en otro plenario; que, 
por lo tanto, la dejarán tal como está; que si no sale aprobada pues no se 
aprobará y que si quieren hacer algo el día 2 de abril, se hace, pero que si no se 
quiere hacer que  lo sienten mucho. 

Seguidament, intervé la senyora  Olmedo Delestal que diu que ella sí que 
estava a la Junta de Portaveus com a portaveu; que ella allà ha dit que hi votarien 
a favor, però que en aquest interval de 40 minuts on ella ha estat mirant altres 
mocions el senyor Borrego ha parlat amb la senyora Maria Perpinyà; que tot el 
que ha exposat la senyora Perpinyà Fortunet ha estai prou interessat i que per 
això han dit de deixar-ho damunt la taula, però que ara hi donaran suport tal com 
ha dit a la Junta de Portaveus. 

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

Seguidament,  se sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d'aprovar-la en votar-hi a favor els dotze membres de 
l’Ajuntament següents: Felip Torres, Cruanyes Zafra, Masquef Creus, Pujol Matas, 
Felip Gayolà, Casellas Borrell, Martínez Puig, Barrenechea Montero, Olmedo 
Delestal,  Borrego Torres, Amelló Montiu i Pérez Márquez; i abstenir-se, els nou 
membres de l'Ajuntament següents: Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, 
Sànchez Dipp, Armengol Subirós,  García Quesada, Vergés Moreno, Toro Coll i 
Galimany Granés.  
 
----Tributs estatals: S'aprova una moció per a la defensa dels interessos de les 
persones afectades per les clàusules sòl, irhp, despeses en la formalització de les 
hipoteques i per al seu acompanyament i assessorament en el procés de 
reclamació. El senyor Vergés Moreno procedeix a la lectura de la moció següent: 

"MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS D’ESQUERRES PER 
FIGUERES DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER A LA DEFENSA DELS 
INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL, 
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IRPH, DESPESES EN LA FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES... I PEL SEU 
ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ . 
Hem estat testimonis els darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades 
com a abusives per part de les entitats financeres cap a les persones usuàries 
dels serveis bancaris: clàusules terra, assegurances de cobertura hipotecària que 
sobrecarregaven innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents, 
deute subordinat, crèdits hipotecaris en què el preu s’havia determinat mitjançant 
l’índex de referència de préstecs hipotecaris, comissions bancàries abusives, 
despeses indegudament cobrades en la formalització de les hipoteques, entre 
moltes altres. Les oficines municipals d’atenció al consumidor (OMICs), així com 
els diferents serveis d’intermediació i d’atenció de les diferents administracions, 
han estat testimonis d’aquest fet, fins al punt de suposar més de la meitat de les 
consultes ateses en aquestes oficines darrerament.  
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades “clàusules sòl i 
sostre que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els 
contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes 
clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus 
d'interès ("clàusula sòl") i, paral�lelament, acotar una pujada de tipus fins a un 
tipus prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre").” 
Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la 
concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec 
amb garantia hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i 
obligacions de les parts en perjudici de les persones consumidores, ja que la 
"clàusula sòl" es troba configurada de tal manera en la seva redacció que el client 
no es beneficia mai de les baixades dels tipus d'interès. 
Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes 
amb aquesta clàusula. 
El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que 
declarava nul�les les clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera 
progressiva, diverses entitats bancàries han deixat d’aplicar els efectes d’aquesta 
clàusula. Existeix el dret reconegut d’iniciar un procés pel retorn de les quantitats 
pagades des d’aquesta data.  
Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la 
no retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per 
circumstàncies excepcionals”, entre les que es troben “les repercussions 
macroeconòmiques sobre el sistema bancari d’un estat membre que ja es trobava 
debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la 
signatura dels crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules. 
És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats 
pagades en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal 
acabar amb una llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però 
malgrat tot, la via de retorn d’aquestes quantitats no serà fàcil, essent necessari 
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un bon coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i 
de la manera de poder exercir-los.  
D’altra banda la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va 
declarar com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el 
crèdit totes les despeses de formalització d'hipoteques, quan l’haurien assumir els 
bancs en la seva totalitat, perquè són les entitats les interessades a registrar 
l'escriptura hipotecària. Des d’aquell moment, l'Audiència Provincial de 
Saragossa, un jutjat de Pontevedra, un altre jutjat de Granollers i un d'Oviedo, 
almenys, han donat la raó als i les clients. Aquesta circumstància afecta al menys 
a sis milions d'hipoteques a l’Estat Espanyol i aplana el camí a tots els 
consumidors i consumidores que volen recuperar els diners pagats en excés en la 
formalització de la seva hipoteca. 
En aquest context és més necessari que mai l’assessorament de les oficines 
municipals d’atenció al consumidor, així com els serveis oferts des d’altres 
administracions com els Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de 
Catalunya a través de l’Agència Catalana de Consum. Es fa imprescindible la 
possibilitat d’obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu, 
gratuït i universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-
ne les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i equitatiu.  
Per evitar possibles abusos o males praxis per part d’assessories privades que 
puguin trobar en la debilitat de les persones reclamants i la confusió dels 
mecanismes una oportunitat de lucre, pren molt de sentit aquesta primera acollida 
als serveis municipals. És també important poder garantir la defensa jurídica 
d’aquelles persones i/o col�lectius més vulnerables que no poden accedir als 
honoraris previs necessaris per interposar les seves demandes civils quan les 
entitats no l’atenguin d’ofici. En els casos que es tracti de persones afectades per 
l’impagament del seu crèdit hipotecari, poden ser assumits per les oficines 
d’intermediació de deutes en l’habitatge o les oficines municipals de l’habitatge. 
A banda reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les 
persones afectades tal i com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem.  
L’aprovació el passat 20 de gener del Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de 
mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl ens 
sembla insuficient: les persones afectades han de recuperar tots els seus diners, 
sense quitances, amb els interessos que corresponen, en el menor temps 
possible i d'ofici. 
No es pot oblidar que aquestes clàusules van ser un element fonamental de la 
crisi social de l'habitatge. Per culpa de les clàusules abusives milers de persones 
es van veure obligades a deixar de pagar les quotes hipotecàries i, en última 
instància, van ser desnonades. 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament de Figueres l’adopció dels següents 
acords: 

1. Instar el govern de l’Estat a tramitar el Decret Llei com a projecte de llei pel 
procediment d'urgència per a permetre la millora de l’articulat i per establir 
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un mecanisme general de devolucions automàtiques de les quantitats 
defraudades i d’aquesta manera donar compliment a la Sentència núm. 
705/2015 del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015 sobre 
condicions generals de la contractació i acció de cessament de clàusules 
abusives inserides en préstecs hipotecaris i altres contractes bancaris.  

2. Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya si la 
normativa legal ho permet que es presentin com a part interessada en el 
procés i que actuïn en defensa dels interessos de les nombroses persones 
afectades per fer complir l’establert a la sentència del TJUE 

3. Instar el Govern de l’Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la 
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta 
comunicació a les persones contractants d’aquests productes, acompanyat 
també d’un règim sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques 
abusives o poc transparents.  

4. Instar el Govern de l'Estat perquè des del respecte a l'autonomia dels 
diferents organismes recomani al Banc d'Espanya, la Comissió Nacional de 
Mercats i la Competència l'inici d'actuacions inspectores i si escau de 
sanció necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de 
clàusules abusives. 

5. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de 
Consum, a canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a 
reforçar els serveis destinats a les persones afectades 

6. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries 
encaminades tant a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans 
esmentades, com a defensa i demanda de restitució del drets de les 
persones afectades. 

7. Instar l’Ajuntament de Figueres que proposi el Col�legi d’Advocats de 
Figueres la signatura d’un acord de col�laboració per a la defensa jurídica 
d’aquestes persones tal i com s’ha anat instrumentant en el funcionament 
del Servei d’Intermediació dels Deutes de l’Habitatge.  

8. Convocar, a través de les OMIC o els seus equivalents a les 
administracions supramunicipals (en el cas de municipis més petits), a les 
persones directores de bancs i caixes del municipi per instar-los a fer totes 
les accions possibles per a realitzar una correcta informació i atenció a les 
persones afectades i a facilitar-los les tasques que han de portar a exercir 
el seu dret de devolució reconegut a la sentència del TJUE. En aquestes 
reunions hi estaran convidades, a més de les forces polítiques amb 
representació al consistori els/les representants de les associacions de 
veïns i veïnes del municipi 

9. Demanar els ens supramunicipals el suport necessari per reforçar els 
serveis d’atenció a les persones afectades, per garantir un primer servei 
d’assessorament professional i gratuït, independentment de la mida o les 
capacitats del municipi on resideixin. 
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10. Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, 
a les entitats bancàries del municipi, al Govern de l’Estat, al Govern de la 
Generalitat, a la Diputació de Girona, a la FMC i a l’AMC." 
Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu que  intentarà ser 

molt breu perquè a aquesta hora no vol cansar; que aquest decret llei es va 
aprovar a través del Partit Popular, el Partit Socialista, Ciutadans, el Partit 
Nacionalista Basc i Coalició Canària; que té el suport de 260 diputats dels 350 
que és més el 75% de la cambra; que suposa que el senyor Vergés l’ha 
interpretat d’una manera i ells l’interpreten d’una altra i que, per això, vol acabar 
de parlar d’aquest decret; que aquest decret garanteix que el procediment sigui 
gratuït, ràpid i àgil perquè es puguin reclamar els seus diners de manera senzilla, 
en efectiu, i en el termini màxim de tres mesos; que és important insistir que 
aquests acords s’han materialitzat amb el consens que el govern del Partit 
Popular està impulsant; que, més enllà d'aquest acord assumit, el govern de 
l'estat està treballant amb totes les forces polítiques amb una llei hipotecària per 
tal de reforçar la transparència i afavorir un millor coneixement i comunicació de 
tota la informació contractual; que amb aquest decret llei aprovat cal dir que  es 
posa en funcionament un mecanisme de reclamació paral�lelament al procediment 
judicial amb dues finalitats, per una banda, evitar el col�lapse dels tribunals de 
justícia i que aquests procediments s’eternitzin i, per l’altre, per facilitar al 
consumidor afectat un procediment ràpid per poder recuperar les quantitats 
indegudament cobrades si la seva clàusula és considerada nul�la; que el decret 
llei del qual es parla en aquesta moció obliga als bancs a que en un termini màxim 
d’un mes estableixi un sistema perquè tots els clients afectats coneguin 
l’existència d’aquest nou sistema de reclamació; que és un nou sistema voluntari 
per al consumidor i no obligatori; que el decret llei estableix també que aquest 
procés no pot durar més de tres mesos; que la devolució ha de ser donada en 
efectiu i alhora permet que el consumidor i l’entitat pactin un sistema alternatiu de 
pagament; que el decret llei estableix, respecte les costes judicials, mecanismes 
encaminats a incentivar que l’entitat bancària resolgui de forma adequada i de 
bona fe els diferents casos mitjançant aquest nou procediment, per exemple, 
preveu que si el consumidor demanda a l’entitat després de no arribar a un acord 
amb la reclamació extrajudicial i la sentència que obté és econòmicament més 
favorable per a ell, l’entitat pagarà les costes; que, finalment, en relació al decret 
llei també vol dir que aquesta norma habilita al govern per establir un òrgan  des 
seguiment, control i avaluació de les reclamacions en el que estan presents 
consumidors i advocats; que, en definitiva, creu que amb tot el que els ha explicat 
queda clar que van tard i que desconeixen, per deixadesa o de manera 
intencionada perquè no convé, el contingut del decret llei i tot el que aquest 
suposa per als consumidors afectats per les clàusules sòl abusives, ja que la 
moció demana al govern de l’estat que faci el que ja ha fet o està fent, i a d'altres 
administracions que destinin més recursos per ajudar als consumidors a reclamar 
per la via judicial, com si aquesta fos l’única via que es contempla quan, 
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precisament, el que es pretén és evitar el màxim possible que els consumidors 
hagin de recórrer o acabar utilitzant la via judicial i puguin resoldre la situació i 
cobrar de manera ràpida, mitjançant el nou mecanisme establert en el decret llei; 
que li sap greu haver-se estès tant, però que creu que valia la pena; que el senyor 
Vergés té una visió d’aquest decret i que des del Partit Popular, amb el consens 
del Partit Socialista, Ciutadans, Partit Nacionalista Basc i Coalició Canària en 
tenen un altre, però que, no obstant, faran una abstenció. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas que diu que votaran 
a favor; que bàsicament aquest decret s’ha fet perquè hi ha hagut una sentència 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat antològica, on ha dit a 
l'estat espanyol que havia de modificar tota la legislació i que si s’ha fet aquest 
decret és perquè el Congrés ha vist que no tenia cap més remei perquè el Partit 
Popular ha tingut vuit o nou anys per fer aquest decret, però no l’ha fet. 

Seguidament, intervé el senyor Armengol Subirós que diu que també 
votaran a favor d’aquesta moció; que hi ha vegades que quan sent coses que 
diuen els representants del Partit Popular no s’ho pot arribar a creure; que és el 
mateix que va passar amb la llei dels desnonaments; que les lleis que fa el Partit 
Popular les redacta la banca directament, les redacta el senyor o la senyora Botín, 
en aquest moment, el senyor González i el senyor Zaín; que les donen fetes; que 
tots són voluntaris i que tot el que fan és voluntari, però que llavors han de venir 
els europeus i dir-los que no ho fan bé, que s’han de tornar les clàusules sòl i que 
no es poden fer desnonaments; que els representants del Partit Popular a 
Figueres insisteixin a defensar allò que no defensa ningú; que és una vergonya el 
que està passant a Espanya; que cada quinze dies han d'enviar una carta des 
d'Europa i  que és una vergonya el que està passant en aquest país. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll que diu que, sense 
entrar en política, el fet és que en tots els punts aquests s’està demanant que hi 
hagi una major col�laboració i ajuda perquè es pugui resoldre la situació de totes 
aquestes persones que han tingut unes situacions; que hi ha molts advocats que 
tenen molts casos; que s’estan interposant moltes demandes perquè existeixen 
situacions concretes en què s’ha perjudicat; que això s’està reconeixent i que, per 
tant, hi votaran a favor perquè és una moció que el que pretén és ajudar i 
col�laborar amb totes aquestes persones que han patit aquesta situació. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Vergés Moreno que diu que la 
gent del partit al que representa, l’eurodiputat Urtasun, ha presentat una 
reclamació perquè intervinguin i resolguin si aquest decret aprovat fa un mes 
compleix realment el que dicta la sentència; que, en relació amb aquest decret llei, 
creuen que no segueix un mecanisme general de devolució automàtica de les 
quantitats defraudades de forma directa i que, per tant, amb això ja no es 
compliria la sentència del Tribunal de Luxemburg; que empeny la ciutadania en un 
procediment extrajudicial que no deixa de ser negociar directament amb els bancs 
amb una gran desigualtat de condicions; que no preveu cap mecanisme de sanció 
per a les entitats de crèdit que obstaculitzin el procediment o s’oposin a la 
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devolució dels imports cobrats indegudament; que no preveu tampoc cap mesura 
judicial per accelerar la resolució dels models de demandes presentades als 
tribunals, especialment després que es conegués la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea; que no s’aprofita aquest reial decret per impulsar 
mesures per a la devolució a les persones afectades dels imports pagats 
indegudament per la formalització de les hipoteques, les despeses de registre, 
notaries i tributs que són cobraments indeguts segons sentència judicial i que, a 
més, no és acceptable l’anul�lació de les costes judicials per a les entitats en cas 
que els afectats es vegin obligats a acudir a demanda en cas de no arribar a un 
acord amb el seu banc. 

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

Seguidament,  se sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d'aprovar-la en votar-hi a favor els disset membres de 
l’Ajuntament següents: Felip Torres, Cruanyes Zafra, Masquef Creus, Pujol Matas, 
Felip Gayolà, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez Dipp, Armengol 
Subirós,  García Quesada, Casellas Borrell, Martínez Puig, Barrenechea Montero, 
Vergés Moreno, Toro Coll i Galimany Granés;  i abstenir-se, els quatre membres 
de l'Ajuntament següents: Olmedo Delestal,  Borrego Torres, Amelló Montiu i 
Pérez Márquez 
 
----29. Precs i preguntes: A l'apartat de precs i preguntes es produeixen les 
intervencions següents: 
 
----Policia urbana: Prec que formula el senyor Pérez Márquez perquè es faci 
alguna cosa amb el vandalisme que existeix a la plaça Via Augusta. Fa ús de la 
paraula el senyor Pérez Márquez que diu que vol fer un prec; que aquests dies els 
han trucat diferents presidents d’escala de l’edifici de la Plaça Via Augusta que 
tenen problemes de vandalisme amb un grup de menors que estan organitzats; 
que trenquen vidres, fan punteria amb la pilota amb la gent que passa i insulten 
tothom; que ho han anat a denunciar a la Policia i Mossos, però que sembla ser 
que no troben solució i que demana que si es pot fer alguna cosa més perquè 
aquella plaça està tancada i és difícil l’accés. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que recullen el prec. 
 
----Protocol: Pregunta que formula el senyor Borrego Torres sobre on es 
col�locarà la placa commemorativa de la Capitalitat de la Sardana. Fa ús de la 
paraula el senyor Borrego Torres que diu que ha rebut un targeta sobre el dia 11; 
que vol fer una pregunta que els han fet arribar; que no sap si s'ha tocat el tema 
de la placa commemorativa a la Comissió del Nomenclàtor; que tampoc sap si 
s’ha demanat al president d’aquesta comissió o a algun membre i si hi ha algun 
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estudi sobre això i que pregunta que on es col�locarà aquesta placa 
commemorativa. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que ara ho ampliarà el senyor 
Quim Felip; que aquesta placa commemorativa és de la Capitalitat de la Sardana 
per a aquest any 2017; que la voluntat seria col�locar-la als baixos de l’ajuntament 
on hi havia col�locat el taulell d'edictes que va resultar cremat i que es tracta d'una 
placa commemorativa de la Capitalitat de la Sardana d’aquest any 2017. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Felip Gayolà que diu que tal com 
diu la presidenta és una placa commemorativa, però que no és commemorativa 
d’en Pep ventura, sinó de la Capitalitat de la Sardana; que quan es fa la Capitalitat 
aquestes plaques es posen en un lloc concret de l’ajuntament; que un cop s’acaba 
la Capitalitat es pot posar a un altre lloc, però que durant tot aquest any de la 
Capitalitat estarà posada aquí a l’ajuntament i que aquestes plaques no passen 
pel Nomenclàtor. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu 
que entén que la placa és provisional. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu que la ubicació a 
l’ajuntament es durant l’any de la Capitalitat i que després es pot traslladar allà on 
es consideri adient, però que seria per a aquest any 2017. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu 
que el temps que va estar a la Comissió del Nomenclàtor ja es va posar una placa 
a la façana d’aquest ajuntament; que si obren una veda, pot arribar qualsevol 
commemoració i també es podrà posar la placa; que quedarà l’ajuntament ple de 
plaques i que si és provisional per aquest any li sembla correcte, però que posar-
la fixa creu que pot venir una altra commemoració i haver de posar una altra 
placa. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Felip Gayolà que diu que aquesta 
placa és provisional; que es posarà al tauler d'anuncis, als baixos de l’ajuntament 
tal com ha dit l’alcaldessa; que un cop passada la Capitalitat es buscarà un lloc 
adient i que aquesta placa desapareixerà d’aquí. 
 
----Ensenyament: Pregunta que formula el senyor García Quesada sobre quin és 
el nombre de cicles formatius que es faran a  ciutat. Fa ús de la paraula el senyor 
Garcia Quesada que diu que en la darrera reunió de la Comissió de Planificació 
Escolar del Consell d’Educació de la ciutat diferents directors d’institut van 
manifestar la manca de cicles formatius que hi ha a la ciutat; que aquest és un 
prec que creu que fa força temps que el sector educatiu de la ciutat està 
plantejant a l’Ajuntament de Figueres i que es va contestar a la Comissió de 
planificació Escolar que s’estava treballant sense saber quins són els resultats 
que s’estan obtenint i quin és el nombre de cicles formatius que són tan 
necessaris per a aquesta ciutat. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que s’està treballant de cara a 
tenir un cicle formatiu de grau superior a l’Escola d’Hostaleria, en cuina, i un altre 
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de grau mitjà també a l’Escola d’Hostaleria vinculats a l’Institut Olivar Gran; que 
aquests serien els dos cicles formatius que voldrien implantar si és possible en el 
curs que ve i que estan treballant en aquest sentit. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Garcia Quesada que 
pregunta  que si hi ha previsió d’ampliar altres cicles formatius per als propers 
cursos escolars. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu que de cara al curs 
2017 serien aquests dos; que de la mateixa manera que van implantar el 
d’electromecànica l’any passat anirien per a aquests dos l’any que ve; que se’ls 
facilita la possibilitat també d’un cicle formatiu en Turisme; que és molt interessant 
per a la ciutat i que, per tant, serien tres per a aquest curs; que si vol en un altre 
moment els amplia la informació; que es tracta de treballar en aquest sentit, 
turisme i hostaleria, cicles formatius de grau mitjà i superior; que no poden 
planificar per al curs 2018 i que, de moment, treballen aquest tema. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Garcia Quesada que 
pregunta que com està la demanda que va fer l’Institut Alexandre Deulofeu sobre 
els cicles superior d’imatge radiografia. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu que en aquest sentit 
no en té informació. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor Garcia Quesada que 
diu que agrairia que la pogués fer arribar quan la tingui.  
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu que perfecte. 
 
----Personal: Pregunta que formula el senyor Giró Ribas sobre si és pregunta que 
si això és cert que hi ha una empresa subcontractada que els seus treballadors 
perceben sous inferiors a 1.000 euros. Fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas 
que diu que fa uns mesos aquest Ple va aprovar una moció a proposta del grup 
d’Esquerra Republicana per la qual s’instava l’Ajuntament que tots els seus 
treballadors o les empreses que subcontracta o que treballen amb l’Ajuntament 
cobressin un sou mínim de 1.000 euros; que algun treballador s’ha posat en 
contacte amb ells per dir-los que a Serveis Socials hi ha una empresa 
subcontractada que dona atenció als usuaris que els seus treballadors perceben 
sous inferiors a 1.000 euros i que pregunta que si això és cert i que si pensen 
prendre alguna mesura per acollir-se a la moció que van aprovar. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que ara mateix no disposa 
d’aquesta informació; que entén que el senyor Giró diu que dins Serveis Socials hi 
ha una empresa subcontractada per l’Ajuntament que fa prestació de serveis dins 
les dependències de Serves Socials, amb treballadors que cobren menys de 
1.000 euros; que ho miraran i que li passaran la informació. 
 
----Personal: Prec que formula el senyor Toro Coll eprquè es revisi el nou model 
de liquidació de desplaçament i dietes. Fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que tenia una intervenció preparada per explicar no tan breument la 
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situació en la que estan, però que no ho farà tan extens perquè tampoc tindrien 
temps; que està clar que des d’aquest lloc faran el millor que sàpiguen per a 
aquesta ciutat  i fer-ho tan bé com feien abans; que ha rebut, com creu que han 
rebut tots, aquest nou model de liquidació de desplaçaments i dietes que s’ha 
enviat a tot el personal; que li preocupa perquè si segueixen aquesta instrucció la 
gent de Promoció Econòmica del Servei d'Ocupació de Catalunya i d'aquestes 
tipus de programes no podran fer la seva funció perquè, per exemple, per anar al 
Figueres parc s'hauria de fer un decret pel anar a fer aquella gestió; que de seguir 
aquesta normativa no es podran fer les funcions i els treballs que es fan anant 
veient empreses per aconseguir que hi hagi gent que porti els nanos; que creu 
que s’hauria de revisar, que s’agilitzi i que hi hagi una fórmula que permeti que el 
treball surti de forma fluïda i que es puguin justificar els desplaçaments d’una 
manera que no sigui un decret o que hi hagi un decret que sigui global; que 
caldria revisar-ho per evitar un col�lapse en serveis com aquest de Promoció 
Econòmica en èpoques punta que han de fer desplaçaments urgents; que no 
tenen temps ni de comunicar-ho i que la partida de Firagri no hi és al seu 
pressupost. 
 Seguidament, intervé el senyor Masquef Creus que diu que es miraran les 
particularitats que calgui per intentar que ni hi hagi disfuncions en el servei, però 
que entenen que el model actual que data de fa molts anys hauria quedat obsolet 
perquè la pròpia llei i la llei de l’Impost sobre la Renda determina que s’ha de 
justificar la realitat del desplaçament; que fins ara es trobaven amb determinats 
professionals que només omplien el full de dietes sense justificar la realitat del 
desplaçament; que s'ha fet una casuística suficientment ampla perquè aquells 
cursos que s’hagin de demanar amb prou antelació s’autoritzin via decret, però 
que, en canvi, en les reunions o actuacions puntuals en les que, òbviament, per 
un tema d’operativa no hi pugui haver el decret formalitzat, amb un simple correu 
electrònic del cap del servei es doni cobertura a totes les despeses que s’originin 
arran de reunions, assistència a conferències i altres i que, per tant, se serà 
flexible, però que per altra banda s’haurà de justificar la realitat del servei per 
després reintegrar les despeses que s’han generat i que la casuística és molt 
ampla, però que en el cas de Promoció Econòmica ho tractaran de la manera 
pertinent. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les zero hores i del 
dia 3 de març de 2017,  de la qual cosa en dono fe.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 117 

 
 
 
 




