
JUNTA DE PORTAVEUS

Data: 7 d’octubre de 2011
Hora de començament: 15.20 h
Hora d’acabament: 16.09 h
Lloc: sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament

Assistents: 

Sr. Santi Vila, alcalde de Figueres
Sra. Marta Felip, portaveu de CiU
Sra. M. Àngels Olmedo, portaveu del PPC
Sra. Mireia Guerrero, que actua com a portaveu del PSC
Sra. Mireia Mata, portaveu d'ERC
Sr. Joan Font, portaveu de la CUP
Sr. Xavier Monfort, portaveu d'IC-Verds EUA

Secretari: Josep Puigbert

1) Acta anterior

S'aprova per unanimitat.

2) Seguiment del projecte d’accés nord a l’AP-7

El Sr.  Santi  Vila explica la situació en relació amb l’accés Figueres-nord de 
l’AP-7 i  manifesta  el  seu temor que el  Ministeri  de Foment no compleixi  el  
compromís de fer aquesta obra coincidint amb la construcció del tercer carril  
des de Girona a la Jonquera, que s’està executant actualment. Diu que l’interès 
de la ciutat i de la Generalitat és que l’accés nord de l’AP-7 estigués complet 
amb l’entrada en funcionament del centre penitenciari. Explica que a la tardor 
passada el govern d’Espanya va confirmar que el tema va quedar desencallat i 
va anunciar que es faria un nou accés. Comenta que té la impressió que es pot  
complicar  i  tòrcer de nou perquè no hi  ha manera que Foment doni  l’ordre 
d’execució  d’una  obra  que  ja  té  el  projecte  fet  i  que  tècnicament  no  és 
complexa.  Explica  que  l’anterior  conseller  de  Política  Territorial  i  Obres 
Públiques, Joaquim Nadal, reconeix que no se’n va sortir i  comenta que els 
interlocutors que hi ha hagut fins ara al Ministeri de Foment són caps de llista a 
les eleccions generals i  per  això han deixat  el  seu lloc a l’administració de 
l’Estat, la qual cosa dificulta trobar interlocutors. El senyor Vila manifesta que 
mai s’havia tingut tan a l’abast la solució a un problema que s’arrossega des de 
fa  més  de  trenta  anys,  però  veu  que  un  altre  cop  resultarà  difícil  la  seva 
execució.

El Sr. Xavier Monfort diu que s’ha de fer una acció contundent per manifestar el 
malestar i proposa tallar l’autopista AP-7.

El Sr. Joan Font manifesta que s’ha de fer alguna cosa perquè la ciutadania en 
tingui constància.



El Sr. Xavier Monfort proposa que tots els representants dels partits facin una 
declaració conjunta i diu que fer l’accés nord és una obra petita en relació amb 
tota l’obra que es fa a l’autopista.

La  Sra.  Maria  Àngels  Olmedo  manifesta  el  malestar  amb  Foment  pel 
maltractament a la comarca, tant amb les obres a la N-II com, ara, amb l’accés 
nord de l’AP-7.

El Sr. Santi Vila demana que els representants municipals traslladin la pressió 
als seus partits polítics respectius i que cadascú actuï a consciència.

El Sr. Joan Font demana fer una declaració conjunta i fa una crida davant la  
propera contesa electoral perquè no es perdi el compromís.

S’acorda fer una proposta de declaració institucional o moció conjunta.

3) Temes sobrevinguts

La Sra. Mireia Mata presenta la proposta següent i demana que el govern hi 
doni suport, com ho han fet altres ajuntaments governats pels mateixos partits 
polítics que governen a Figueres.

“MOCIÓ  PER  A  L’ADHESIÓ  DE  L’AJUNTAMENT  DE  FIGUERES  A  L’ASSOCIACIÓ  DE 
MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA QUE PRESENTEN ERC I LA CUP.

El 12 de setembre passat, el Ple de l’Ajuntament de Vic va aprovar la creació  de l’Associació de 
municipis per la independència amb els vots favorables de CiU, ERC, la CUP, ICV i Solidaritat, 
mentre que el PSC es va abstenir i només la PxC s'hi va oposar.

L'alcalde Josep Maria Vila d’Abadal va destacar que era la primera vegada a la història que es 
constituïa una associació institucional amb aquest objectiu. ‘Obrim un nou front per treballar per 
la independència,  ara des d’una institució’,  va assenyalar.  En aquest sentit  va afegir  que es 
treballarà ‘dins de la legalitat perquè el poble català pugui manifestar lliurement el seu futur’.

Ràpidament s'hi van afegir altres municipis com Arenys de Munt, el Port de la Selva o Tàrrega.  
Les Borges Blanques, Cardedeu, Maspujols, Balaguer, Ripoll i Olot van adherir-s’hi la setmana 
passada, i són moltes les poblacions i ciutats que ho faran aviat: Mollerussa, Solsona, Pardines, 
Girona, Calella, Cervera i Tona ho faran en els propers dies. 

Aquesta és una plataforma en què, de manera institucional, els ajuntaments poden donar suport 
a un sentiment i reivindicació que tendeixen a ser majoritaris al nostre país, i que en tot cas ho és 
a la nostra ciutat de Figueres, a interpretació dels resultats a les darreres eleccions.  

És important que els municipis, com a institució, es sumin a les demandes de la població, i així, 
amb la unió de les forces polítiques, i les socials, avancem cap a un futur de llibertat i prosperitat 
nacional. 

Per això, demanem

Que l’ajuntament de Figueres es sumi a l’associació de Municipis per la Independència
Que entri a formar part del seu nucli promotor
Que així es comuniqui als municipis que en formen part.”

El Sr. Joan Font diu que la CUP la presenta conjuntament amb ERC.

El Sr. Xavier Monfort manifesta que hi votarà a favor.



La Sra. Maria Àngels Olmedo diu que hi votarà en contra.

La Sra. Mireia Guerrero diu que el seu grup s’abstindrà.

El Sr.  Santi  Vila diu que la posició del seu grup és estar a l’expectativa en 
aquest tema, amb el full  de ruta que ha fixat la Generalitat i  que passa per 
aconseguir el concert fiscal.

El tema es votarà en el Ple.

El Sr. Xavier Monfort exposa una proposta, que presenta conjuntament amb 
ICV, ERC, PSC i  CUP, i  demana que el  govern  deixi  el  vot  lliure als  seus 
membres.

“Catalunya  lliure  de  circs  amb  animals
Perquè s´han de prohibir els circs amb animals

La  presència  d’animals  en  els  circs  pertany  al  passat,  al  temps  en  què  els  humans  érem 
ignorants envers la resta d’espècies que comparteixen el nostre planeta. No obstant això, en els 
últims cent anys l’enteniment humà ha crescut; la ciència ens pot parlar ara sobre la intel·ligència 
d’altres  espècies,  els  seus  mitjans  de  comunicació,  l’elaboració  d’artefactes,  cultura,  llaços 
familiars  i  emocions.  Estudis  psicològics,  ambientals  i  de  comportament  ens  han  ajudat  a 
entendre el seu món. Amb aquest millor coneixement de la capacitat de sofriment de les criatures 
amb les quals compartim la Terra ja no és acceptable per a nosaltres l’abús dels animals en els 
circs, només per a la nostra diversió. Aquest no hauria de ser el comportament d’una societat 
avançada i civilitzada.

Les organitzacions sòcies i col·laboradores d’AnimaNaturalis han estudiat els circs de tot el món, 
i AnimaNaturalis ha estudiat especialment el cas dels circs a Espanya.

Hem observat durant anys com viuen els animals i com són entrenats. Els nostres estudis han 
arribat a la conclusió que la vida per als animals en els circs és de privació i sofriment; ells són 
privats de tot allò que fa la seva vida realitzada, plena. Els circs amb animals els aparten dels 
seus grups familiars, forçant-los a viure en petites i àrides gàbies on han de menjar, dormir i 
defecar, tot en el mateix espai, o passar una gran part del dia lligats a cordes molt curtes, de 
menys d’un metre. Aquestes pràctiques són comunes en tota la indústria mundial.

A més, els animals de circ són freqüentment puntejats, colpejats i castigats amb fuets per fer-los 
obeir. Aquesta forma de tractar aquests animals indefensos degrada la nostra societat. 

Alguns  descobriments  clau  d’AnimaNaturalis  i  ADI  (Animal  Defenders  Internacional)  de  les 
pràctiques en circs a nivell mundial:

1. Els cavalls i els ponies passen més del 96% del seu temps lligats amb petites cordes als 
estables o amarrats als remolcs. Els temps del xou, el que se’ls permet córrer, és molt 
limitat i escàs.

2. Els  tigres  i  els  lleons  passen  entre  el  75%  i  el  99%  del  seu  temps  enclaustrats 
severament  en  gàbies  de  3x2  metres,  on  passen  gairebé  tota  la  seva  vida.  Les 
anomenades ‘gàbies d’exercici’ (si les empren) són una mica més grans i el temps lliure 
per al seu gaudi és també limitat.

3. Els elefants passen entre el 58% i el 98% del seu temps encadenats, com a mínim, per 
una pota, i generalment els encadenen per una de davant i una de darrera. La norma 
als circs és encadenar els elefants durant la nit, sigui en carpes o remolcs. Els recintes 
dels elefants als circs són inadequats i degut al règim d’encadenament, la preparació 
per al xou, l’actuació i els passejos, el temps que passen dintre és molt limitat.



4. Els  animals  als  circs  pateixen  un  benestar  pobre  i  llargs  i  extenuants  viatges.  Els 
períodes llargs d’encadenament, lligats o en gàbies generen comportaments anormals 
que indiquen que aquests  animals  estan  patint  fruit  de  l’empobriment  del  seu medi 
ambient i de les condicions inapropiades en què viuen.

Conseqüentment, és essencial que es consideri la legislació per prohibir l’ús d’animals als circs 
itinerants.

Proposta de moció per declarar un municipi lliure de circs amb animals

Atès  els  nombrosos  estudis  científics  que demostren  que  els  animals  són  éssers  dotats  de 
sensibilitat, no només física, sinó també psíquica;

Atès que tots els animals, siguin de l'espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, no han de 
ser  víctimes de maltractaments,  esforços desmesurats  o espectacles  violents,  ni  han de ser 
subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o causar-los estats d'ansietat 
o de por;

Atès que els  animals han de rebre el  tracte que,  atenent  les seves necessitats  etològiques, 
procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen viure en condicions de captivitat allotjats i 
transportats  a  llargues  distàncies  en  remolcs  de  camions  que  no  poden  satisfer  les  seves 
necessitats físiques i socials més bàsiques;

Atès que entre els animals que s'exhibeixen als circs figuren animals salvatges que, encara que 
hagin nascut en captivitat,  mantenen els seus instints naturals i  el  procés d'aprenentatge de 
comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a través de la violència;

Atès que el manteniment d'animals salvatges en circs no contribueix, ni aporta cap benefici, a la 
conservació de les espècies;

Atès que les administracions locals també han d´afavorir i potenciar les conductes cíviques i de 
respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural;

Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a aquells éssers 
amb els quals compartim el planeta Terra;

Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació mediambiental apropiada i 
promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resultant fins i  tot antieducatius per als 
infants, que és el públic majoritari d'aquests espectacles;

Atès que diversos ajuntaments de Catalunya,  entre ells els de les quatre capitals  catalanes: 
Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, i un creixent nombre de països de tot el món han prohibit 
l'actuació d'espectacles amb animals als seus territoris;

Atès que la presència d'animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la salut 
pública per la possible transmissió de malalties;

Atès  que  els  animals  salvatges  poden  ser  potencialment  molt  perillosos,  i  que  existeixen 
nombrosos casos d'animals que s’han escapat de les instal·lacions d'un circ i han causat greus 
danys materials i personals,

Els grups municipals  d’ICV-EUA, PSC, CUP i  ERC 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 als animals.

SEGON.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l'exhibició d'animals salvatges en circs o 
en  altres  activitats  que es  trobin  de  manera  permanent  o  temporal  al  nostre  municipi,  amb 
independència  del  lloc  de  residència  de  les  persones  propietàries  o  posseïdores  d'aquests 
animals.



TERCER.- Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre l'entrada ni la instal·lació a 
la  ciutat  de  Figueres d'animals  salvatges  de  circs,  encara  que  aquests  no  participin  en 
l'espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades.

QUART .-  Introduir  els  compromisos  d'aquesta  declaració  a  les  ordenances  municipals  que 
corresponguin.

CINQUÈ  .-  Notificar  aquest  acord  a  la  associació  AnimaNaturalis,  i  a  (qui  es  cregui 
convenient).”

El  Sr.  Xavier  Monfort,  un  cop presentada la  proposta,  diu  que  hi  ha  molts  
municipis en què CiU hi ha votat a favor.

La Sra. Maria Àngels Olmedo diu que el seu grup s’abstindrà.

El Sr. Santi Vila diu que CiU no n’aprovarà la urgència perquè volen assegurar 
que, de cares al Festival Internacional del Circ, hi hagin garanties d’una posició 
ben sòlida, perquè el seu grup no té una opinió ben formada en aquest tema.

La Sra. Marta Felip manifesta que prohibir que no hi hagi circ amb els animals  
no és el problema, sinó garantir les condicions dels animals i, en aquest sentit,  
comenta que ja hi ha una normativa específica. Diu que excloure el circ d’un 
municipi no evita que es pugui instal·lar en el municipi veí.

El Sr. Xavier Monfort diu que prohibir el circ amb animals a Figueres és fer que 
el circ faci un gir de consciència i deixi de presentar espectacles anacrònics. 
També diu que amb el tema de la urgència es crea un precedent i manifesta 
que, amb el tema dels toros, al Parlament CiU va donar llibertat de vot, i que 
voldria que ara fos el mateix. També creu que el fet que se celebri el Festival  
Internacional de Circ, amb la possibilitat que hi hagi espectacles amb animals, 
fa que sigui un tema urgent de votar.

El tema es trasllada al Ple.

El Sr. Santi Vila presenta una moció que diu que és una petició de la rectora de 
la Universitat de Girona.

“MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE  CIU  EN  FAVOR  DEL  PROJECTE 
‘CAMPUS EUROMEDITERRANI DEL TURISME I L’AIGUA’

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

1r.-  Atès que la Universitat de Girona, la Universitat de les Illes Balears, el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas i l'Institut Català de Recerca de l'Aigua han presentat el projecte ‘e-
MTA:  Campus Euromediterrani  del  Turisme  i  l’Aigua’ a  la  convocatòria  de  Campus 
d’Excel·lència  2011  i  que  aquest  projecte  Campus  e-MTA  se  singularitza  en  els  àmbits 
estratègics  del  Turisme  i  de  l’Aigua,  identificant  un  conjunt  d’ecosistemes  d'innovació  per 
optimitzar  el  treball  en  xarxa  i  potenciar  l'empleabilitat i  compta  amb  l’adhesió  d’entitats, 
institucions i empreses líders en els sectors implicats, com ara Agbar (CETaqua-ADN), Microsoft i 
la Universitat Politècnica de Catalunya;

2n.- Atès que el CEI e-MTA proposa transformar l'eix Balears-Girona en un referent internacional 
en matèria d'innovació en sostenibilitat turística i gestió de l'aigua en un entorn transfronterer 
presidit  pel  Pol  de  Recerca  i  Educació  Superior  (PRES)  Pirineus-Mediterrani  (Universitat  de 
Girona, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Perpinyà i Universitat de París VI);



3r.- Atès que el  Campus e-MTA basa la seva fortalesa en l’excel·lència que caracteritza els 
principals elements universitaris implicats, com són:  

a) la docència, amb una oferta de 23 graus, 32 màsters, 14 doctorats (10 dels 
quals amb menció de qualitat); d'aquests, 4 graus i 7 màsters són impartits en llengua 
anglesa,  d’entre  els  quals  destaca  l’European Master  in  Tourism Management,  únic 
màster Erasmus Mundus en aquest àmbit; també cal destacar un projecte innovador 
d'integració  dels  estudis  de  formació  professional  superior  en  els  currículums 
universitaris gràcies a la presència al Campus de Montilivi de la UdG del major centre de 
formació  professional  de  Catalunya,  projecte  que ja  va  ser  beneficiari  d’ajuts  en  la 
convocatòria CEI 2010.

b) la  recerca, la  UdG i  la  UIB  apareixen  consistentment  entre  les  10  millors 
universitats  estatals  en  termes  de  productivitat  investigadora.  En  els  rànquings 
iberoamericans apareixen en els llocs 2 i 6 en col·laboració internacional, en els 2 i 10 
en qualitat científica i  en els 7 i  10 en percentatge de publicacions al  primer  quartil. 
Importantíssima la presència en l'agregació del CSIC, la tercera institució europea de 
recerca.

c) La  transferència,  en  què  destaca la  creació  de  33  empreses  de  base 
tecnològica  i  59  patents  (25  llicenciades),  l'acreditació  com  a  grups  TECNIO de  la 
Generalitat per part d'11 grups de recerca de la UdG i el fet que el 30% dels fàrmacs en 
fase preclínica es desenvolupen a les Illes Balears.

Per tot això, L’AJUNTAMENT DE FIGUERES proposa al Ple l’adopció dels següents

A C O R D S

PRIMER.-  L’Ajuntament  de  Figueres  s’adhereix  formalment  al  projecte  “e-MTA:  Campus 
Euromediterrani del Turisme i l’Aigua”.

SEGON.- Manifestar el suport institucional a les accions que es despleguin, col·laborant en la 
difusió del projecte en tots els seus àmbits.” 

El  Sr.  Santi  Vila  diu  que  si  la  resta  de  grups  ho  volen,  el  govern  no  té 
inconvenient que a l’encapçalament hi figurin tots.

El Sr. Joan Font diu que s’abstindrà en entendre que no es tractin mocions que 
no siguin explícites de la ciutat de Figueres.

La Sra. Mireia Guerrero diu que el seu grup s’abstindrà.

El Sr. Xavier Monfort diu que el seu grup hi votarà a favor i demana si s’han fet 
gestions perquè alguna activitat universitària que preveu la moció es traslladi a 
Figueres.

El Sr. Santi Vila explica que la UdG, a partir de la complicitat territorial, demana 
l’adhesió d’altres ciutats. Diu que és una petició molt concreta i que la formació 
que es dóna a la UdG reverteix en el territori. Manifesta que la relació amb la 
Universitat  és  cordial  i  correcta,  cosa  que  s’ha  traduït  amb  el  centre 
d’emprenedoria o amb el projecte transfronterer de la Universitat de Perpinyà.

La Sra. Mireia Mata diu que el seu grup hi donarà suport.



4) Precs i preguntes
 

La Sra. Mireia Guerrero diu que s’han trobat algun cas de persones que els han 
recriminat  no  haver  assistit  a  un  acte,  del  qual  diu  que  no  n’han  tingut 
coneixement. Vol saber per què no se’ls ha convidat a tots els actes.

El Sr. Joan Font diu que aquesta setmana sortia al setmanari  Hora Nova una 
carta en què es criticaven tots els grups municipals perquè no havien assistit a 
un acte organitzat per l’Associació de Malalts d’Alzheimer. Diu que no en van 
tenir coneixement.

El Sr. Santi Vila explica que en tots els actes organitzats des de l’Ajuntament es 
té la màxima cura i interès perquè hi siguin convidats i hi assisteixin tots els 
grups.  Diu  que  aquest  fet  alegra  el  govern  perquè  l’assistència  honora  el 
consistori, i manifesta que no hi ha hagut cap error, malgrat el canvi de mandat.

La Sra. Mireia Guerrero diu que no són tant els actes de l’Ajuntament, sinó els  
que organitzen les entitats.

Intervé el secretari de la Junta, en tant que cap de Gabinet d’Alcaldia, per dir 
que els actes que organitzen les entitats es comuniquen a tot el consistori si les 
entitats organitzadores demanen que sigui així.  Explica que si la invitació és 
només per a l’alcalde o el regidor responsable de l’àrea, des d’Alcaldia no la fan 
extensiva a la resta del consistori perquè es desconeix si aquesta és la voluntat 
dels organitzadors. També explica que en el cas de l’acte de l’Associació de 
Malalts  d’Alzheimer,  la  convocatòria  de l’acte del  diumenge no va  arribar  a 
l’Alcaldia,  tot  i  que  els  organitzadors  manifesten  que  sí.  Diu  que  es  van 
comprovar  les  diferents  adreces  electròniques  i  en  cap  es  va  trobar  la 
convocatòria.  Explica que en ocasions s’han fet  convocatòries d’actes, però 
que no han arribat a Alcaldia per errors a l’hora d’escriure les adreces dels 
destinataris.  

La Sra. Mireia Mata recorda que a la Junta anterior va manifestar els seus 
dubtes sobre l’elecció del conferenciant de la Diada, i que després d’assistir a 
l’acte certifica que el  ponent,  tot  i  tenir  una gran vàlua professional,  no era 
l’apropiat per a aquell acte. Diu que un altre any caldria escollir el conferenciant 
entre tots els grups.

El Sr. Santi Vila explica el calendari dels temes econòmics i que la setmana 
vinent es presentaran les ordenances fiscals i es celebrarà un ple extraordinari.  
També comenta que, com a mètode de treball, els grups, a més de presentar 
al·legacions, poden fer les consideracions que creguin oportunes a través d’una 
trucada  o  un  correu  electrònic  a  la  seva  persona.  Diu  que  el  pla  financer 
s’explicarà amb antelació i que s’aprovarà abans de final d’any. Comenta que el 
tercer document econòmic és el pressupost i que es treballa amb el propòsit de 
quadrar-lo. Diu que es combinarà una reducció dràstica de les despeses amb 



un petit augment fiscal en les ordenances. Manifesta que la voluntat és que tot  
pugui estar aprovat abans de final d’any.

El Sr. Santi Vila també exposa el futur del local del carrer Sant Pau. N’explica 
els antecedents i  diu que s’ha negociat amb la propietat una millora de les 
condicions que passen per dos aspectes: aconseguir una reducció significativa 
de l’import del local i canviar la clàusula del contracte, que deia que el 50% del 
pagament de lloguer serviria per comprar-lo, si s’exercia l’opció de compra, i  
que ara s’ha canviat al cent per cent. També va dir que el govern vol fer-ne 
efectiva la compra per traslladar-hi la seu dels Serveis Socials. 

El Sr. Joan Font demana el preu de compra final.

El Sr. Santi Vila respon que encara no s’ha tancat, però que es tancarà al llarg 
de les properes setmanes.

La Sra. Maria Àngels Olmedo demana quan s’ha decidit la negociació.  

El Sr. Santi Vila diu que s’ha negociat en els darrers dies atenent la reflexió que 
han fet alguns grups sobre la situació del local.

La Sra. Mireia Mata demana com queda el Consorci de Serveis Socials.

El Sr. Santi Vila respon que segurament quedarà en el congelador perquè des 
de la tresoreria del Consell Comarcal els fa vertigen que s’avanci i no es veuen 
amb cor de seguir endavant. Per això, diu que s’ha de reprendre amb força la 
idea que els Serveis Socials municipals tinguin un espai més digne i de qualitat.

Sense cap altre tema per tractar, s'aixeca la sessió a les 16.09 hores.

Sr. Santi Vila                                                                
Alcalde de Figueres                                                      

Sra. Marta Felip                                                            Sra. M. Àngels Olmedo
Portaveu de CiU                                                            Portaveu del PPC



Sr. Mireia Guerrero                                                           Sra. Mireia Mata
Portaveu del PSC                                                           Portaveu d'ERC

Sr. Joan Font                                                                   Sr. Xavier Monfort 
Portaveu de la CUP                                                         Portaveu d'IC-Verds EUA


