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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.13 
=================== 
 
 
Acta de la sessió extraordinària del dia 20 de juny de 2011 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 20 
de juny de 2011, sota la Presidència de l'Alcalde Santiago 
Vila Vicente es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple: 
Marta Felip Torres,  Manuel Toro Coll, Josep Maria Godoy 
Tomás, Mercè Castelló Turró,  Joaquim Felip Gayolà, Joaquim 
Ferrer Sala, José Luis Yécora Romero, Sònia Trilla Bevià, 
Dolors Pujol Matas, Pere Giró Fàbrega, Sergi García Torralvo, 
Maria Angels Olmedo Delestal, Diego Borrego Torres, Margarita 
Cotcho Pi, Pere Casellas Borrell, Mireia Guerrero Casero, 
Francesc Canet Coma, Mireia Mata Solsona, Joan Font Ribera i  
Xavier Monfort Peligero, amb assistència del secretari 
general, Fernando González Cebrián, i de l'interventor, 
Carles Pigem Ramis, per tal de fer la sessió extraordinària 
en primera convocatòria. 

A les tretze hores i dotze minuts, el President declara 
oberta la sessió. 
 
----1. Ajuntament: Es ratifica la inclusió en l’ordre del dia 
dels punts números  12, 13, 15, 16 i 17. La Presidència 
procedeix a la lectura de la proposta següent:  

“Els articles 13.6 i 31.2 del Reglament orgànic 
municipal estableixen la possibilitat que l'alcalde, per 
raons d'urgència degudament motivada, pugui incloure en 
l'ordre del dia de les sessions assumptes sobre els quals la 
comissió informativa respectiva no hagi informat prèviament, 
amb l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre 
aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió 
en l'ordre del dia. Com a punts 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 
de l'ordre del dia de la sessió extraordinària convocada per 
a les tretze hores del dilluns dia 20 de juny de 2011 consten 
els titulats repectivament “Proposta relativa a crear la 
plaça de Coordinador Gerent del Govern”; “Proposta relativa a 
crear la plaça de Gerent d’Urbanisme”; “Proposta relativa a 
crear la plaça de Cap de l’àrea de serveis a les persones”; 
“Proposta relativa a nomenar el Coordinador Gerent del 
Govern”; “Proposta relativa a nomenar el Gerent d’Urbanisme”; 
“Proposta relativa a nomenar el Cap de l’àrea de serveis a 
les persones” i “Proposta relativa a fixar els càrrecs 
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electes que es desenvoluparan en règim de dedicació parcial”.  
La urgència de la inclusió d'aquests punts a l'ordre del dia 
està motivada per poder posar en marxa el nou Ajuntament una 
vegada constituït aquest. Per tot això, l'Alcaldia 
Presidència, en virtut d'allò exposat més amunt, proposa que 
s'adopti l'acord següent: Únic.- Ratificar la inclusió dels 
punts als qual s’ha fet referència més amunt a l’ordre del 
dia de la sessió extraordinària abans esmentada.” 

Prossegueix amb l’ús de la paraula la Presidència que 
diu que presenta una esmena en el sentit que s’han de 
suprimir de la proposta la referència que es fa als punts 11 
i 14 de l’ordre del dia de la sessió que tenen a veure amb el 
nomenament del Gerent de la ciutat; que es una decisió que no 
cal precitar de moment, ja que, com a conseqüència dels bons 
resultats electorals, des de la ciutat s’incidirà en els 
nomenaments que es produeixin en el Consell Comarcal i a la 
Diputació i que no acaba d’estar clar que el Gerent del 
Govern, Josep Maria Marcé, que es funcionari del Consell al 
final no pugui ser requerit perquè hi actuï. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament aprova, per 
unanimitat, l’esmensa presentada per la Presidència. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament adopta, per 
unanimitat, l’acord següent: 

“Els articles 13.6 i 31.2 del Reglament orgànic 
municipal estableixen la possibilitat que l'alcalde, per 
raons d'urgència degudament motivada, pugui incloure en 
l'ordre del dia de les sessions assumptes sobre els quals la 
comissió informativa respectiva no hagi informat prèviament, 
amb l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre 
aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió 
en l'ordre del dia. Com a punts 12, 13, 15, 16 i 17 de 
l'ordre del dia de la sessió extraordinària convocada per a 
les tretze hores del dilluns dia 20 de juny de 2011 consten 
els titulats repectivament “Proposta relativa a crear la 
plaça de Gerent d’Urbanisme”; “Proposta relativa a crear la 
plaça de Cap de l’àrea de serveis a les persones”; “Proposta 
relativa a nomenar el Gerent d’Urbanisme”; “Proposta relativa 
a nomenar el Cap de l’àrea de serveis a les persones” i 
“Proposta relativa a fixar els càrrecs electes que es 
desenvoluparan en règim de dedicació parcial”.  La urgència 
de la inclusió d'aquests punts a l'ordre del dia està 
motivada per poder posar en marxa el nou Ajuntament una 
vegada constituït aquest. Per tot això, el Ple de 
l’Ajuntament adopta l'acord següent: Únic.- Ratificar la 
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inclusió dels punts als qual s’ha fet referència més amunt a 
l’ordre del dia de la sessió extraordinària abans esmentada.” 
 

 
 
----2. Cultura: Es ratifica el decret de l’alcaldia del dia 
28 d’abril de 2011 pel qual es va resoldre l’adhesió com a 
soci al projecte “La Ruta dels Colors” per a la promoció de 
vincles artístics entre Albi i Figueres-Girona. La 
Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, 
per unanimitat, ratificar el decret de l’alcaldia presidència 
següent: 

“La Comunitat Europea ha obert una convocatòria per 
projectes de programes de cooperació europea amb el nom de 
Interreg IV A Poctefa (França-Espanya), amb l'objectiu de 
reforçar la integració transfronterera, amb èmfasi en el 
desenvolupament econòmic, d'innovació i de capital humà. Sota 
aquesta premissa s'ha creat una ruta turística, juntament amb 
socis francesos (Cci del Tarn, de la Région Midi Pyrinées i 
de la Région Languedoc Rousillon), per promoure els vincles 
artístics entre Albí i Figueres-Girona, on hi ha museus 
dedicats a Henri Toulouse-Lautrec i Salvador Dalí, 
respectivament, així com tots els atractius de la zona. El 
projecte té un cost de 400.000 euros per a tots els 
participants, i a l'Ajuntament de Figueres li correspon una 
quota anual de 20.000 euros (anys 2011, 2012 i 2013), 
subvencionable en un 65% per la Feder. La data màxima 
d'inscripció finalitza el 3 de maig d'enguany, per la qual 
cosa, l'Alcaldia Presidència resol:  1r. Adherir-se com a 
soci al projecte "La Ruta dels Colors" per a la promoció dels 
vincles artístics entre Albi i Figueres-Girona, així com per 
promoure els atractius de la zona. 2n. Establir que la quota 
d'enguany serà de 20.000 (vint mil) euros, el 65% dels quals 
seran subvencionats per la Feder, i el 35% restant, 
justificables amb els costos laborals del personal de 
l'oficina de turisme municipal, i així mateix pels anys 2012 
i 2013. 3r. Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple 
de l'Ajuntament.” 

 
----3. Turisme: Es ratifica el decret de l’alcaldia del dia 
30 de maig de 2011 pel qual es va aprovar un contracte amb 
l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries per l’ús de 
l’espai situat al vestíbul de l’estació de Figueres-Vilafant. 
La Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, 
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per unanimitat, ratificar el decret de l’alcaldia presidència 
següent: 

“L'Ajuntament de Figueres té interès en oferir als 
viatgers que arribin a l'estació de Figueres/Vilafant un 
servei personalitzat d'informació turística, és per això, que 
interessa instal·lar un mòdul informatiu de l’1 de juliol al 
31 de desembre de 2011. Vist que l'Administrador 
d’Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) disposa de l’espai  
núm. de sap: 13773 m2 situat al vestíbul de l’estació de 
Figueres-Vilafant, que mitjançant acord subscrit autoritza 
l'Ajuntament de Figueres ocupar un espai de 8 m2 com a punt 
d'informació turística, de l’1 de juliol al 31 de desembre de 
2011, per  import de 4.035,60 euros, Iva inclòs. Atès que cal 
efectuar el pagament de 4.035,60 euros, abans del dia 1 de 
juliol de 2011, en concepte d’autorització de l’activitat 
d’informació turística al hall de l’estació de Figueres-
Vilafant. És per això, que l'Alcaldia-Presidència, Resol: 1r. 
Aprovar el contracte subscrit entre el Administrador de 
Infraestructures Ferroviarias i l'Ajuntament de Figueres, per 
l'ús de l'espai 8 m2 situat al vestíbul de l'estació de 
Figueres-Vilafant, per a destinar-lo a l'activitat 
d'Informació Turística (s'adjunta contracte). 2n. Autoritzar 
la despesa i ordenar el pagament de 4.035,60 (quatre mil 
trenta cinc amb seixanta) euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària lloguers 2011, pel tràmit d'urgència, a favior 
de l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 
mitjançant transferència,  abans del dia 1 de juliol 
d’enguany. 3r. Sotmetre aquest decret de l'Alcaldia a la 
ratificació del Ple de l'Ajuntament.” 
 
----4. Turisme: Es ratifica el decret de l’alcaldia del dia 
30 de maig de 2011 pel qual es van aprovar els convenis del 
programa de cooperació educativa amb la Universitat de Girona 
per la realització de pràctiques d’estudiants a l’Oficina de 
Turisme. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret de 
l’alcaldia presidència següent: 

“Atesos els convenis de programa de cooperació educativa 
entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Figueres de 
dates 10 de maig de 2011, per la realització de pràctiques 
dels estudiants xxxxxxx xxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxx 
en l’Oficina de Turisme de Figueres, del 20 de juny al 11 de 
setembre de 2011 i de l’1 de juliol a l’11 de setembre de 
2011, respectivament. Els punts 4, dels pactes dels convenis 
del programa de cooperació educativa entre la Universitat de 
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Girona i l’Ajuntament de Figueres per les pràctiques dels 
estudiants xxxxxxx xxxxx xxxxx  i xxxxxxx xxxxx xxxxx , diuen 
que els esmentats estudiants percebran l’import de 2.280 i 
2.000 euros, respectivament, en concepte de borsa o ajut a 
l’estudi. Atès que les pràctiques dels estudiants en 
l’oficina de turisme comencen el dia 20 de juny de 2011, per 
tant cal aprovar l’esmentat conveni de cooperació pel trámit 
urgència i posteriorment ratificar-lo pel Ple de 
l’Ajuntament. És per això, que l’Alcaldia-Presidència, Resol: 
1r. Aprovar el convenis del programa de cooperació educativa 
entre la Universitat de Girona i  l’Ajuntament de Figueres, 
per la realització de pràctiques dels estudiants xxxxxxx 
xxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxx en l’Oficina de Turisme 
de Figueres, del 20 de juny al 11 de setembre de 2011 i de 
l’1 de juliol a l’11 de setembre de 2011, 
respectivament(s’adjunten convenis). 2n. Autoritzar les 
depeses que tot seguit es relacionen, amb carrec a la partida 
pressupostària 11.03.430.470: - 2.280,00 (dos mil dos-cents 
vuitanta) euros, en concepte d’ajut per la realització de les 
pràctiques de l’estudiant de la Facultat de Turisme de la 
Universitat de Girona, xxxxxxx xxxxx xxxxx . - 287,87 
(dos-cents vuitanta set amb vuitanta set) euros, en concepte 
de l’import equivalent al 10,7% més IVA del total de la borsa 
o ajut, per cobrir les despeses de gestió, a que fa 
referència aquest conveni. - 2.000,00 (dos mil) euros, en 
concepte d’ajut per la realització de les pràctiques de 
l’estudiant de la Facultat de Turisme de la Universitat de 
Girona, xxxxxx xxxxx xxxxx. - 252,52 (dos-cents cinquanta dos 
amb cinquanta dos) euros, en concepte de l’import equivalent 
al 10,7% més IVA del total de la borsa o ajut, per cobrir les 
despeses de gestió, a que fa referència aquest conveni. 3r. 
Ratificar aquest decret pel Ple de l’Ajuntament.” 
 
----5. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia del dia 14 de juny de 
2011 pel qual es va constituir el cartipàs municipal i es 
varen conferir delegacions genèriques d’àrees i delegacions 
especials de serveis a diferents regidors i regidores. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent: 

“Vist el que disposen els articles 23 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, 56 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, 43,44 i 45 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals que va 
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ser aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 
62, 63 i 64 del Reglament Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia 
Presidència resol: I. Constituir el cartipàs municipal que 
estarà integrat per les següents àrees: 1. Àrea 
d’organització, persones i relacions institucionals. Comprèn 
els serveis següents: a) Gabinet d’alcaldia. b) Secretaria. 
c) Informàtica i e-administració. d) Oficina municipal 
d’atenció ciutadana (OMAC) i processos administratius. e) 
Ciutat creativa i factoria de projectes. f) Gestió de 
qualitat dels serveis municipals. g) Estadística. h) 
Contractació. i) Contenciosos. j) Patrimoni. k) Recursos 
humans. l) Seguretat ciutadana i protecció civil. m) Ens 
dependents i participació en ens supramunicipals. n) 
Comunicació. o) Relacions institucionals. 2. Àrea de serveis 
a les persones. Comprèn els serveis següents:  a) Cultura. b) 
Benestar social, família i salut. c) Acció cívica, drets 
civils i participació. d) Cultura popular, festes i 
associacionisme veïnal. e) Ensenyament. f) Solidaritat i 
cooperació internacional. g) Esports. h) Joventut. 3. Àrea de 
serveis al territori. Comprèn els serveis següents: a) 
Urbanisme – Planejament. b) Arquitectura - Espai públic. c) 
Medi ambient i qualitat ambiental. d) Serveis urbans: 
Figueres de Serveis SA; Fisersa Ecoserveis SA. e) Delegació 
per a la rehabilitació integral Casc Antic. f) Delegació per 
a la transformació del sector oest de la ciutat (Barris de 
Sant Joan, Culubret i Turó Baix). g) Mobilitat. h) 
Manteniment (brigades). i) Habitatge, rehabilitació i 
patrimoni. 4. Àrea de promoció econòmica. Comprèn els serveis 
següents: a) Promoció econòmica, turisme i comerç. b) 
Intervenció. c) Tresoreria. d) Serveis econòmics: Rendes; 
Recaptació. e) Relacions transfrontereres. II. Conferir als 
senyors i senyores que s’esmenten a continuació les 
delegacions genèriques que per a cada cas i àrea s’indiquen: 
1. Àrea d’organització, persones i relacions institucionals. 
Marta Felip Torres. 2. Àrea de serveis a les persones. Josep 
Maria Godoy Tomás. 3. Àrea de promoció econòmica. Manuel Toro 
Coll. III. Determinar que els delegats d’àrea abans esmentats 
es denominaran “Regidor director de l’àrea” o “Regidora 
directora de l’àrea” que correspongui. IV. Determinar que les 
delegacions genèriques en favor dels Directors d’àrea 
comprendrà les següents facultats, sense que inclogui la 
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que 
afectin tercers: Dirigir i gestionar la seva àrea; Coordinar 
i controlar les activitats dels serveis respectius que 
tinguin encomanats; Cooperar en la coordinació amb les altres 
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àrees d’organització administrativa de l’Ajuntament; Proposar 
objectius als òrgans de direcció política; Elaborar programes 
d’actuació i les previsions pressupostàries en relació als 
objectius establerts i als recursos humans, materials i 
financers assignats a l’àrea; Adoptar les mesures adequades 
per al normal desenvolupament dels programes i actuacions 
municipals corresponents a l’àrea i controlar la seva 
execució i resultats; El comandament superior del personal 
dels serveis, seccions i unitats administratives de l’àrea 
segons estableixi la normativa vigent; Determinar les 
necessitats de recursos humans de l’àrea, així com elaborar 
propostes d’adequació i modificació de l’estructura orgànico 
– funcional i de l’assignació de recursos de l’àrea, en 
coordinació amb el servei de recursos humans; Pertànyer a 
altres comissions de coordinació entre àrees o 
d’assessorament que s’estimin convenients; Impulsar el 
coneixement i canalització de les demandes i necessitats dels 
ciutadans. V. Conferir als senyors i senyores que s’esmenten 
a continuació les delegacions especials que per a cada cas i 
servei s’indiquen: 1. Secretaria. Marta Felip Torres. 2. 
Informàtica i e-administració. Marta Felip Torres. 3. Oficina 
municipal d’atenció ciutadana (OMAC) i processos 
administratius. Marta Felip Torres. 4. Ciutat creativa i 
factoria de projectes. Marta Felip Torres. 5. Gestió de 
qualitat dels serveis municipals. Marta Felip Torres. 6. 
Estadística. José Luis Yécora Romero. 7. Contractació. Marta 
Felip Torres. 8. Contenciosos. Marta Felip Torres. 9. 
Patrimoni. Sònia Trilla Bevià. 10. Recursos humans. Marta 
Felip Torres. 11. Seguretat ciutadana i protecció civil. José 
Luis Yécora Romero. 12. Ens dependents i participació en ens 
supramunicipals. Marta Felip Torres. 13. Relacions 
institucionals. Marta Felip Torres. 14. Cultura. Mercè 
Castelló Turró. 15.  Benestar social, família i salut. Dolors 
Pujol Matas. 16. Acció cívica, drets civils i participació. 
Sergi García Torralvo. 17. Cultura popular, festes i 
associacionisme veïnal. Joaquim Felip Gayolà. 18. 
Ensenyament. Josep Maria Godoy Tomás. 19. Solidaritat i 
cooperació internacional. Josep Maria Godoy Tomás. 20. 
Esports. Joaquim Ferrer Sala. 21. Joventut. Pere Giró 
Fàbrega. 22. Medi ambient i qualitat ambiental. Pere Giró 
Fàbrega. 23. Serveis urbans: Figueres de Serveis SA; Fisersa 
Ecoserveis SA. Joaquim Felip Gayolà. 24. Delegació per a la 
rehabilitació integral Casc Antic. Mercè Castelló Turró. 25.  
Delegació per a la transformació del sector oest de la ciutat 
(Barris de Sant Joan, Culubret i Turó Baix). Pere Giró 
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Fàbrega. 26. Mobilitat. José Luis Yécora Romero. 27. 
Manteniment (brigades). Joaquim Felip Gayolà.  28.  
Habitatge, rehabilitació i patrimoni. Sònia Trilla Beviá. 29. 
Promoció econòmica, turisme i comerç. Manuel Toro Coll. 30.  
Intervenció. Manuel Toro Coll. 31. Tresoreria. Manuel Toro 
Coll.  32. Serveis econòmics: Rendes; Recaptació. Manuel Toro 
Coll. 33. Relacions transfrontereres. Sònia Trilla Bevià. VI. 
Determinar que les delegacions especials de serveis a què es 
refereix el punt anterior comprendrà la facultat de direcció 
interna i de gestió dels serveis corresponents sense que 
inclogui la facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin tercers.” 

Prossegueix amb l’ús de la paraula la Presidència que 
diu que en el decret consta regidoria d’Ensenyament, però que 
el govern s’hi voldria poder referir com a Educació i no 
Ensenyament i que pregunta al secretari general de la 
corporació si això es pot revisar de veu. 

Seguidament, intervé el secretari general de la 
corporació que diu que s’ha de fer un nou decret, ja que es 
un òrgan unipersonal el que l’ha dictat. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que s’haurà de fer un nou decret 
específic que reculli que la designació de la competència 
d’aquesta regidoria ha de ser descrita com a Educació. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat del decret de l’alcaldia 
abans transcrit. 
 
----6. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia del dia 14 de juny de 
2011 pel qual es van nomenar els tinents d’alcalde. La 
Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, 
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret de 
l’alcaldia següent: 

“Vist el que disposen els articles 20, 21.2 i 23.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, 48.1 i 55 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 21 del Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local que va 
ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, l’article 46 del Reglament d’Organització, 
Funcionamet i Règim Jurídic de les Entitats Locals que va ser 
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 51 i 
52 del Reglament Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia 



�

� 
�

Presidència resol: Únic. Nomenar els tinents d’alcalde 
següents per l‘ordre que a continuació s’especifica: 1r. 
Marta Felip Torres. 2n. Manuel Toro Coll. 3r. Josep Maria 
Godoy Tomás.” 
 
----7. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia del dia 14 de juny de 
2011 pel qual es van designar els membres de la Junta de 
Govern Local. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret de l’alcaldia següent: 

“Vist el que disposen els articles 23 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, 54 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, 22 del Text Refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local que va ser aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 52 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals que va ser aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, i 53 del Reglament Orgànic Municipal, aquesta 
Alcaldia Presidència resol: Únic: Designar la Junta de Govern 
Local que, presidida per aquesta Alcaldia, estarà integrada 
pels següents membres de l’Ajuntament: Marta Felip Torres. 
Manuel Toro Coll. Josep Maria Godoy Tomás. Mercè Castelló 
Turró. Joaquim Felip Gayolà. Joaquim Ferrer Sala. José Luis 
Yécora Romero.” 
 
----8. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia del dia 14 de juny de 
2011 pel qual es varen disposar delegacions especials de 
serveis sobre els districtes a favor de diversos membres de 
l’Ajuntament. La Presidència procedeix a la lectura del 
decret de l’alcaldia següent: 

“Mitjançant un decret de l’Alcaldia Presidència de 28 de 
gener de 2011 es varen constituir als efectes de realitzar 
delegacions especials a favor de membres de l’Ajuntament cinc 
districtes amb el nom i l’abast geogràfic següent: - 
Districte Nord. Àrea situada al nord de la línia formada pels 
carrers següents: Av. Salvador Dalí, C/ Canigó, C/ Muralla, 
C/ Peralada, C/ Vilabertran, carretera de Llançà. Correspon a 
les seccions censals D1 S1, D1 S7, D1 S8, D2 S2, D2 S3 i D2 
S4. - Districte Oest. Àrea situada a l’oest de la línia 
formada pels carrers següents: C/ Pujada del Castell, av. 
Salvador Dalí, C/ González de Soto, C/ Via Emporitana, C/ 
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Empordà. Correspon a les seccions censals: D1 S3, D1 S4, D1 
S5 i D1 S6. - Districte Centre. Comprèn l’àrea situada a 
l’entorn del nucli antic de Figueres delimitada pels carrers 
següents, començant per l’extrem nord: C/ Elx, av. Marignane, 
C/ Tramuntana, C/ Canigó, C/ Baixada de la Indústria, C/ 
Muralla, C/ Peralada, C/ Vilabertran, C/ Colom, Av. 
Vilallonga, C/ Rubaudonadeu, C/ Joan Arderius, C/ Fortià, C/ 
Pere III, av. Salvador Dalí i C/ Pujada del Castell. 
Correspon a les seccions censals: D1 S2, D2 S1, D2 S5, D3 S1, 
D3 S5, D4 S1 i D4 S2. - Districte Est. Comprèn l'àrea situada 
a l'est de la línia formada pels carrers següents: carretera 
de Llançà, C/ Colom, Av. Vilallonga, C/ Rubaudonadeu, C/ Joan 
Arderius, C/ Joan Matas, C/ de la Sitja i vies del 
ferrocarril. D'aquesta àrea s'exceptua l'àmbit territorial 
sobre el qual té la competència el Consell municipal de 
Vilatenim. Correspon a les seccions censals: D3 S2 i D3 S4. - 
Districte Sud. Comprèn l'àrea situada al sud de la línia 
formada pels carrers següents: C/ Empordà, C/ Via Emporitana, 
C/ González de Soto, C/ Pere III i C/ Fortià. Correspon a les 
seccions censals: D3 S3, D4 S3, D4 S4, D4 S5, D4 S7 i D4 S8. 
Atès el que disposa l’article 63 del Reglament Orgànic 
Municipal (ROM) i l’article 43.5.c) del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals que va ser aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, aquesta Alcaldia-Presidència RESOL: Primer: 
Conferir als membres de l’Ajuntament que s’esmenten a 
continuació i respecte del districte que per a cada cas 
s’indica una delegació especial de serveis que abastarà les 
facultats que s’esmenten en l’apartat següent: - Districte 
Nord: Regidor delegat titular: Pere Giró Fàbrega. Regidor 
delegat suplent: Joaquim Ferrer Sala. - Districte Oest: 
Regidor delegat titular: Joaquim Felip Gayolà. Regidor 
delegat suplent: Sergi Garcia Torralvo. - Districte Centre: 
Regidor delegat titular: Mercè Castelló Turró. Regidor 
delegat suplent: Josep Maria Godoy Tomás. - Districte Est: 
Regidor delegat titular: Dolors Pujol Matas. Regidor delegat 
suplent: José Luis Yécora Romero. - Districte Sud: Regidor 
delegat titular: Manuel Toro Coll. Regidor delegat suplent: 
Sònia Trilla Bevià. Segon: Determinar que les delegacions de 
serveis abastaran les facultats següents: a) Vetllar per la 
coordinació entre l’Ajuntament i les associacions i entitats 
ciutadanes que operen en el districte. b) Fer el seguiment de 
l’acció de govern de l’Ajuntament en el districte. c) 
Informar els ciutadans i entitats veïnals de les qüestions de 
competència municipal que afecten el planejament i gestió del 
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districte. d) Proposar a l’Ajuntament prioritzar actuacions 
en l’àmbit de les matèries de competència municipal relatives 
al districte. e) Plantejar a l’Ajuntament prioritats 
pressupostàries així com les inversions a realitzar en el 
districte perquè es tinguin en compte a l’hora d’elaborar els 
pressupostos municipals. f) Atendre les propostes, 
suggeriments o queixes de la ciutadania. g) Recollir i 
canalitzar les peticions i propostes de la ciutadania i de 
les entitats ciutadanes pel que fa al funcionament dels 
serveis i actuacions municipals i a les necessitats del 
districte. Tercer: Designar com a coordinadors dels delegats 
especials de serveis a que es refereix el punt primer 
d’aquest decret els regidors següents: Regidor coordinador 
titular: Joaquim Felip Gayolà. Regidor coordinador suplent: 
Pere Giró Fàbrega. Quart: Notificar aquest decret a les 
entitats ciutadanes que formen part del Consell Consultiu 
d’Entitats de la ciutat i exposar-lo a la pàgina web 
municipal (www.figueres.cat). Cinquè: Donar compte d’aquest 
decret al Ple Municipal.” 

Prossegueix amb l’us de paraula la Presidència que diu 
que en aquest decret s’hauria de fer una esmena que resolgui 
els suplents, ja que els regidors titulars són els correctes. 

Seguidament, intervé el secretari general de la 
corporació que diu que s’ha de fer un decret nou. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat del decret de l’alcaldia 
abans transcrit. 
 
----9. Pressupostos: Es modifica inicialment la Base 11.2 de 
les que regeixen el pressupost general per a l’exercici de 
2011. El senyor Toro Coll procedeix a la lectura de la 
proposta següent: 

“L’Ajuntament en Ple per acord del dia 3 de febrer de 
2011 va aprovar definitivament el pressupost  que ha de regir 
durant l’exercici 2011, i de conformitat amb el que estableix 
l’article 165 del text refòs de la Llei reguladora de les 
hisendes locals es varen aprovar les bases  d’execució del 
pressupost que han de regir durant l’any 2011. Atès que amb 
motiu de les eleccions municipals i de la nova composició 
dels grups de govern de l’Ajuntament s’ha d’efectuar una nova 
distribució de les assignacions als grups municipals per 
atendre les despeses de funcionament així com les 
assistències als membres de la Corporació per la concurrència 
a les sessions dels òrgans col.legiats, el que comporta una 
modificació de la base 11.2 de les que regeixen el pressupost 
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per a l’exercici econòmic de 2011. Vist el que disposen el 
text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
que va ser aprovat pel Decret legislatiu de la Generalitat de 
Catalunya 2/2003 de 28 d’abril, el text refòs de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, que va ser aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el 
Reglament orgànic municipal i el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals,  aquesta 
Alcaldia-Presidència proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció 
dels acords següents:   1. Modificar inicialment la base 
11.2 de les que regeixen el pressupost general per a 
l’exercici econòmic de 2011, segons el text annex a aquesta 
proposta. 2. Exposar l’expedient al públic pel termini de 15 
dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de la 
publicació del corresponent edicte en el butlletí oficial de 
la província als efectes de la presentació de reclamacions. 
3. Determinar que la modificació acordada tingui efectes a 
partir del dia 11 de juny de 2011. 4. Autoritzar l’Alcaldia-
Presidència perqué realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors. No obstant 
això, l’Ajuntament en Ple acordarà el que consideri mes 
adient.” 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que com ha dit en Junta de Portaveus el grup 
municipal popular s’abstindrà, ja que no ha rebut la 
notificació de tot això. 

Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que els agrada aquesta reducció, ja que es el toca avui en 
dia, però que vol fer una pregunta que no sap si té a veure 
amb l’execució d’aquesta base de pressupost i que fa 
referència als regidors que tenen mitja dedicació; que podia 
haver anat a secretaria a mirar l’expedient, però que no ha 
tingut temps; que pregunta si les mitges dedicacions pugen 
quasi bé 7.000 euros; que a la darrera legislatura eren 
30.912 euros per un regidor amb mitja dedicació i que 
actualment són 31.668; que ho diu per poder votar si o no a 
aquest dictamen, ja que pot anar conjunt i que si el govern 
respon a aquesta pregunta votaran positivament. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Mata 
Solsona que diu que el grup municipal d’Esquerra Republicana 
lamenta la rebaixa important a efectes de percepcions dels 
grups municipals petits, ja que en moments durs hauran de fer 
més acció política amb menys pressupost, però que es 
innegable que la situació econòmica global no pot fer 
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lamentar fins extrems que no serien comprensibles com es el 
fet que els grups municipals pateixin aquesta reducció que 
consideren important; que no volen gravar més el pressupost 
de l’Ajuntament; que s’ha d’entendre la incorporació d’un 
altre grup municipal; que s’han d’assumir les conseqüències 
en aquest cas dolorosament econòmiques i que el vot serà 
favorable. 

Seguidament, intervé el senyor Font Ribera que diu que 
el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular votarà a 
favor pel que suposa la reducció de pressupost; que portava 
al programa electoral la reducció de sous, però que considera 
que continua essent una reducció molt baixa; que se li 
pagaran 500 euros mensuals per anar a Juntes de Portaveus i 
270 euros per anar a cada Ple; que ho continua considerant 
tremendament excessiu i que votarà a favor pel que suposa la 
reducció, però que aquesta retallada es queda molt curta. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que diu que s’abstindrà, ja que la documentació no 
ha arribat com havia d’arribar; que no han pogut aprofundir 
en l’estudi del números; que demana que en properes ocasions 
tota aquesta sèrie de documentació sigui aportada via e-mail 
als grups municipals per tal que es pugui debatre internament 
i que s’abstindrà. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que 
diu que la documentació dels expedients està a disposició de 
tots els regidors des del moment en què es rep l’ordre del 
dia; que qualsevol regidor pot consultar tota la documentació 
annexa a tots els punts; que s’ha de tenir en compte que hi 
ha punts en què la documentació es molt feixuga; que no hi ha 
costum d’enviar-la per e-mail per impossibilitat física; que 
en el cas que hi hagi interès en rebre aquesta informació es 
pot fer una trucada a la secretaria general; que atribueix a 
la novetat en què es troben tots que no hi hagi hagut aquesta 
comunicació; que agraeix les votacions a favor; que s’està 
fent un esforç que repercuteix en tots i cadascun dels 
regidors i dels grups municipals i que en la mesura en què es 
pugui aquest esforç s’ha de continuar fent; que aquesta serà 
la línia que es continuarà al llarg dels propers exercicis; 
que el punt al que ha fet esment el regidor Pere Casellas no 
es correcte quant a la seva definició, ja que quan es van 
aprovar l’any 2007 les mitges dedicacions dels regidors es va 
fer en funció de la situació en aquell moment; que la xifra 
es correcta per a l’any 2007, però que amb el propi acord es 
va establir que aquestes dedicacions s’havien d’incrementar 
segons l’índex de preus al consum i que quan s’arriba a l’any 
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2011 aquesta retribució es redueix en funció dels mateixos 
acords i la mateixa linealitat que tots els altres regidors i 
que en termes de diners la retribució que tenen els de mitja 
dedicació és inferior a la que tenien durant els exercicis 
anteriors. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que cal insistir que la línia general es de marcada i 
significativa reducció de conjunt; que s’està parlant d’una 
reducció d’un 24,20%; que es redueixen les retribucions 
sobretot a regidors de govern, però també una mica a 
l’oposició i que el comput permet estalviar a l’erari 
municipal un 24,20% que són més de 200.000 euros l’any, però 
que aquest any es una quantitat menor, ja que ja hi ha uns 
mesos que es van consumir amb els criteris del mandat 
anterior. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació la proposta abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els 
quinze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Felip 
Torres, Toro Coll, Godoy Tomás, Castelló Turró, Felip Gayolà, 
Ferrer Sala, Yécora Romero, Trilla Bevià, Pujol Matas, Giró 
Fàbrega,  García Torralvo, Canet Coma, Mata Solsona i Font 
Ribera; i abstenir-se, els sis membres de l’Ajuntament 
següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres, Cotcho Pi, 
Casellas Borrell,  Guerrero Casero i  Monfort Peligero. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que el senyor Font ha comentat que això 
quedava curt, però que ha de pensar que la vocació que hi ha 
hagut ha estat d’enviar un gest a l’opinió pública que s’és 
conscient del context de dificultat i de crisi econòmica que 
es viu; que han volgut ser els primers en fer una rebaixa 
significativa de les retribucions; que el senyor Font ha de 
pensar que si la gent que es dedica a la política no té la 
retribució pertinent només s’hi podria dedicar la gent que té 
molts diners; que una persona senzilla que tingui vocació de 
servir la comunitat ha de poder deixar la seva feina i 
guanyar-se la vida els anys que estigui dedicant-se a 
l’activitat política; que s’ha fet el que s’havia de fer; que 
han estat exemplars; que agraeix molt l’esforç que fan tots, 
especialment els regidors i regidores del govern, ja que han 
vist significativament reduïda la seva retribució i que si es 
comparen aquests sous amb qualsevol altra activitat 
professional de nivell qualificat es pot veure que són 
infimament recompensats. 
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----10. Ajuntament: Es fixa el règim de sessions del Ple de 
l’Ajuntament. La Presidència procedeix a la lectura de la 
proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Vist el que disposen l’article 46 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 
98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, l’article 47 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, 
l’article 10 del Reglament orgànic municipal i els articles 
38, 78 i 90 del Reglament d’organtizació, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, l’Alcalde President 
proposa que s’adoptin els acords següents: 1r. Fixar en una 
mensual el nombre de sessions ordinàries del Ple de 
l’Ajuntament. 2n. Fixar com a dia i hora per dur a terme en 
primera convocatòria la sessió a la qual es refereix 
l’apartat anterior el primer dijous de cada mes, a les dinou 
hores. 3r. Determinar que si la sessió ha de fer-se en segona 
convocatòria tindrà lloc a les dinou hores del tercer dia 
hàbil posterior al dia fixat per a la primera convocatòria. 
4t. Determinar que si algun dels dijous citats fós inhàbil la 
sessió es realitzarà en primera convocatòria el primer dia 
hàbil següent a les dinou hores i en segona convocatòria a la 
mateixa hora el tercer dia hàbil posterior a aquell en el 
qual hagués estat prevista en primera convocatòria. 5è. 
Determinar als efectes del comput dels terminis a què es 
refereixen els apartats anteriors que es dissabtes es 
consideraran dies inhàbils. 6è. Autoritzar l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
----11. Personal: No es tracta ni s’adopta cap acord sobre la 
proposta de l’alcaldia presidència de crear la plaça de 
Coordinador Gerent del Govern. En no haver estat ratificada 
la seva inclusió en l’ordre del dia de la sessió no es tracta 
ni s’adopta cap acord sobre la proposta de l’alcaldia 
presidència següent: 

“Vist el que disposen els articles 304, 305 i 306 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de règim local, l’article 12 de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatuto Básico del Empleado 
Público i els articles 9 a 15 del Reglament del personal al 
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servei de les entitats locals que va ser aprovat pel Decret 
de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, 
l’Alcaldia Presidència proposa que s’adoptin els acords 
següents: 1r. Crear com a lloc de treball per a ser cobert 
per personal directiu amb la consideració de funcionari 
eventual el següent lloc de treball: A. Identificació. 
Denominació del lloc: Coordinador-Gerent del Govern. Area: 
Alcaldia. Departament: Alcaldia. Tipologia: Lloc de 
comandament. Dependència orgànica: Alcalde. Regulació 
jurídica: Personal directiu amb la consideració de funcionari 
eventual. Subgrup de classificació: Subgrup: A2. Nivell de 
destí: 26. Complement específic: Responsabilitat, especial 
dedicació, especial dificultat tècnica i disponibilitat. 
Retribució bruta anual 54.999,98 €. Mensualitats a meritar: 
14. Forma de provisió: Lliure nomenament pel Ple de 
l’Ajuntament. B. Dedicació horària del lloc: Dedicació 
exclusiva. Disponibilitat horària: Per a l'exercici de les 
funcions i responsabilitats assignades al lloc es requereix 
disponibilitat horària. C. Funcions del lloc: Dirigir i 
gestionar la seva àrea; coordinar totes les àrees de govern; 
proposar objectius a la direcció política; elaborar programes 
d’actuació i les previsions pressupostàries en relació als 
objectius establerts i als recursos humans, materials i 
financers assignats a l’àrea; adoptar les mesures adequades 
per al normal desenvolupament dels programes i actuacions 
municipals corresponents, controlar la seva execució i 
resultats; el comandament superior del personal dels serveis, 
seccions i unitats administratives del seu àmbit d’actuació, 
sempre que la normativa ho prevegui; determinar les 
necessitats de recursos humans del seu àmbit d’actuació, així 
com elaborar propostes d’adequació i modificació de 
l’estructura orgànico-funcional i de l’assignació de recursos 
del seu àmbit d’actuació, en coordinació amb el servei de 
recursos humans; assistir a les sessions del Ple, de la Junta 
de Govern i de les Comissions Informatives quan sigui 
requerit per l’Alcaldia-Presidència per informar i assessorar 
sobre els assumptes de la seva competència; pertànyer a 
altres comissions de coordinació entre àrees o 
d’assessorament que s’estimin convenients; impulsar el 
coneixement i canalització de les demandes i necessitats del 
ciutadans; totes aquelles altres funcions que expressament li 
siguin encomanades. D. Requisits per a la provisió del lloc: 
Titulació: Diplomatura en Ciències Empresarials. Mèrits 
rellevants a considerar en la provisió: Formació: -En l'àmbit 
de: Coneixements específics del funcionament de 
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l’administració. -Informàtica a nivell d'usuari: processsador 
de textos, base de dades, full de càlcul, etc. -Coneixements 
de la llengua catalana a nivell C. Experiència: En l'àmbit de 
l’administració local. Condicions de treball. Esforç físic: 
Cap destacable. Ambient de treball: Ambient d'oficina o 
similar. Riscos possibles: Cap destacable. 2n. Autoritzar 
l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi els actes i gestions 
que calgui per a l’execució de l’acord anterior.” 

 
----12. Personal: Es crea la plaça de Gerent d’Urbanisme. La 
senyora Felip Torres procedeix a la lectura de la proposta 
següent: 

“Vist el que disposen els articles 304, 305 i 306 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de règim local, l’article 12 de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatuto Básico del Empleado 
Público i els articles 9 a 15 del Reglament del personal al 
servei de les entitats locals que va ser aprovat pel Decret 
de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, 
l’Alcaldia Presidència proposa que s’adoptin els acords 
següents: 1r. Crear com a lloc de treball per a ser cobert 
per personal directiu amb la consideració de funcionari 
eventual el següent lloc de treball: A. Identificació. 
Denominació del lloc: Gerent d’Urbanisme. Àrea: Serveis al 
territori. Departament: Urbanisme. Tipologia: Lloc de 
comandament. Dependència orgànica: Director de l’Àrea de 
serveis al territori. Regulació jurídica: Personal directiu 
amb la consideració de funcionari eventual. Subgrup de 
classificació: Subgrup: A1. Nivell de destí: 30. Complement 
específic: Responsabilitat, especial dedicació, especial 
dificultat tècnica i disponibilitat. Retribució bruta anual 
67.339,02 €. Mensualitats a meritar: 14. Forma de provisió: 
Lliure nomenament pel Ple de l’Ajuntament. B. Dedicació 
horària del lloc: Dedicació exclusiva. Disponibilitat 
horària: Per a l'exercici de les funcions i responsabilitats 
assignades al lloc es requereix disponibilitat horària. C. 
Funcions del lloc: Direcció superior de l’administració 
executiva de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de serveis al 
territori; Coordinació de l’actuació de les àrees de 
l’administració municipal sota la seva dependència que hagin 
de ser resolts per òrgans col.legiats; Coordinació de les 
relacions entre l’administració de l’Ajuntament i les 
societats municipals que actuen en el seu àmbit; Coordinació 
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de les relacions entre l’administració de l’Ajuntament i els 
consorcis i/o altres entitats supramunicipals que actuïn en 
el seu àmbit d’actuació i impulsar el desenvolupament del 
programa d’actuació municipal en el seu àmbit. Les altres 
funcions que expressament li siguin encomanades; No es podrà 
realitzar cap funció atribuïda a personal funcionari; D. 
Requisits per a la provisió del lloc: Titulació: La que 
s’exigeix al personal funcionari de carrera del grup A1, 
preferentment en l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme. 
Mèrits rellevants a considerar en la provisió: Formació: -En 
l'àmbit de la gestió urbanística local, l’urbanisme en 
general, la gestió de recursos humans, el control 
pressupostari, la gestió del medi ambient i la funció 
gerencia a les administracions públiques. -Informàtica a 
nivell d'usuari: processsador de textos, base de dades, full 
de càlcul, etc. -Coneixements de la llengua catalana a nivell 
C. Experiència: En l'àmbit de la direcció executiva, de la 
planificació urbanística, de la gestió d’obres a 
l’Administració Pública i/o al sector privat. Condicions de 
treball. Esforç físic: Cap destacable. Ambient de treball: 
Ambient d'oficina o similar. Riscos possibles: Cap 
destacable. 2n. Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè 
realitzi els actes i gestions que calgui per a l’execució de 
l’acord anterior.” 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que el grup popular votarà en contra dels 
punts 12 i 13, ja que creuen que es innecessari. 

Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que el grup socialista votarà en contra d’acord amb el vot 
que ja van expressar en l’anterior organigrama, però 
reforçat, ja que el grup de Convergència i Unió, després de 
l’excel.lent resultat electoral, disposa de dotze regidors 
que són més que suficients per poder comandar aquest 
ajuntament; que consideren que, malgrat les reduccions de la 
directora de comunicació que ja fa tres anys que està 
reduïda, resulten innecessaris tants càrrecs de confiança; 
que per al grup socialista es perpetua una manera de 
funcionar que ha esdevingut insostenible amb un enorme 
dèficit creat; que no sap si té a veure amb l’Índex al preu 
al consum, però que en contra de la política d’austeritat que 
marca el govern el sou del Cap d’atenció a les persones passa 
de 43.690 a 50.000 euros; que el senyor regidor d’hisenda 
hauria de poder precisar si es deu a l’Índex de Preus al 
Consum o a la voluntat del senyor Alcalde i que el grup 
socialista votarà en contra. 
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A continuació, fa ús de la paraula la senyora Mata 
Solsona que diu que el comentari que farà fa referència als 
punts 12, 13, 15 i 16; que creu que tots volen el millor per 
a la ciutat; que de la mateixa manera que tots estan a favor 
que el Barça fitxi els millors jugadors o que cap es miri la 
butxaca a l’hora de buscar el millor metge per atendre el seu 
fill s’hauria de tenir la mateixa actitud a l’hora de pensar 
en els professionals que estan al capdavant de la gestió de 
l’ajuntament; que el grup d’Esquerra Republicana no està en 
contra del model gerencial ni en contra del model de gerent 
professional en un ajuntament, però que això no vol dir que 
aquesta gent s’hagi d’assimilar a un altre perfil respecte 
del qual tampoc en són contraris com es el d’assessor de 
l’alcalde o alcaldia i d’assessor en matèria política; que un 
assessor polític és una persona de la màxima confiança; que 
entenen i entendrien que fos una persona de la proximitat del 
cercle de l’alcalde; que ho acceptarien; que persones que es 
diu que són gerents i que han de ser els millors perfils per 
gestionar la ciutat no es pot entendre ni acceptar que siguin 
persones que s’anomenin de manera directa i sense un 
procediment de concurrència; que si no hi ha un procés de 
selecció no es pot saber si són els millors; que si les 
persones que es seleccionen són persones de l’estricta 
proximitat de l’alcalde a les que es veuen al seu costat fent 
campanya electoral llavors hi ha el risc que la gent pugui 
pensar que no es trien els millors, sinó els més propers; que 
es necessiten professionals excel.lents; que l’ajuntament 
tindrà el grup d’Esquerra Republicana al costat a l’hora de 
triar professionals excel.lents, però que un professional 
excel.lent es aquell del qual es pot presentar un full de 
mèrits i es pot demostrar que es millor que d’altres 
professionals i que estarien disposats a retribuir-los millor 
de com estan retribuïts aquí; que si es volen els Messis 
s’hauran de pagar a preus de Messi; que si es vol que molts 
bons gestors vinguin a treballar a l’ajuntament s’haurà de 
pagar com a mínim el mateix preu que s’està pagant al mercat; 
que això en aquest moment no està succeint, però que cal un 
procés de selecció que pugui demostrar que són els millors; 
que en aquest moment, sense posar cap mena d’interrogant 
darrera de les persones que seran nomenades, el procés de 
selecció no ha existit i que les sospites a l’entorn de com 
es selecciona el personal de confiança que va a treballar a 
les administracions públiques es que ja estan nomenades. 

Seguidament, intervé el senyor Font Ribera que diu que 
el procés d’escollir aquest tipus de gent ha de ser molt més 
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obert; que no es pot fer tal com es fa i que votarà en 
contra. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que diu que el grup d’Iniciativa votarà en contra; 
que es suma a l’argumentació de Mireia Mata; que el que fa 
falta a l’ajuntament es crear una estructura organitzativa 
que perduri en el temps; que si no s’haguessin aprovat les 
incorporacions d’aquests càrrecs de confiança haguessin votat 
a favor d’una dedicació exclusiva d’algun cap d’àrea, però 
que no dóna per votar que els càrrecs de confiança siguin 
escollits a dit i que hi hauria d’haver una estructura que 
perdurés en el temps fos quin fos el partit que estigués al 
govern. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que en el 
mandat anterior hi havia una certa sobreposició de models; 
que coexistia un model de base més gerencial amb una 
estructura de gerents al davant de les àrees i amb una 
presencia important de regidors i regidores amb règim de 
dedicació parcial o exclusiva; que tots poden arribar a 
convenir que això tenia un punt d’insostenible, ja que no 
s’acabava d’apostar ni per un model gerencial al front de les 
diverses àrees ni per un model de regidors amb dedicació 
exclusiva; que ara el model es molt més clar; que sempre es 
discutible, ja que aquest es un model d’organització 
política; que el senyor Monfort pot dir que si fos alcalde ho 
organitzaria diferent, però que això s’ajusta a llei i a 
dret; que el govern reforça el convenciment que el govern 
gerencial es un model correcte; que s’allibera molt règim de 
dedicació retributiva als regidors i regidores; que això s’ha 
d’explicar bé, ja que tots els del govern i probablement els 
de l’oposició estan els set dies a la setmana treballant per 
a la ciutat; que no tenen res a veure les hores que hi 
dediquen amb la retribució econòmica que reben, però que el 
model es un model de base gerencial i que no requereix un 
règim de dedicació parcial o total significatiu; que quan el 
senyor Casellas estava de tinent d’alcalde de la ciutat hi 
havia tretze regidors amb dedicació i molts més gerents; que 
aquest model es molt més auster; que el curriculum 
professional de les persones seleccionades es excel.lent; que 
són persones altament qualificades; que la senyora Mata n’ha 
pogut gaudir, ja que han treballat junts en molts projectes 
que han acabat bé; que no té cap mena de dubte que són 
persones molt qualificades; que són persones que estan aquí 
pel seu curriculum professional; que les dues persones que 
avui es nomenaran no tenen cap carnet polític ni s’ha demanat 
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mai que en tinguin, però que tenen un compromís molt explícit 
amb el projecte polític de l’alcalde Vila; que això sí que es 
així; que no cal amargar-ho; que és lògic que sigui així i 
que ningú entendria que no fos així; que són persones de la 
confiança directa de l’alcalde i a partir d’avui del plenari 
de l’ajuntament; que no hi ha d’haver cap mena d’ombra de 
dubte sobre la seva qualitat, qualificació i experiència; que 
alguns ajuntaments es troben en què hi ha una dinàmica molt 
més perversa, ja que alguns anteriors governs municipals van 
blindar per garantir que aquelles persones que eren eventuals 
i tenien un carnet a la butxaca i a les que “el valor se le 
supone” ara tinguin la plaça en propietat; que el govern 
sempre ha dit que això no ho faria mai; que es legítim que 
quan hi hagi un canvi de govern canviï la confiança cap els 
gerents i cap els càrrecs eventuals; que mai de la vida s’ha 
entrat en dinàmiques d’aquestes de blindar, ni protegir ni 
garantir places a gent que ha estat en un equip uns anys i 
que té molta més qualitat democràtica que es pugui fer un 
nomenament d’eventuals que el dia que canviï el joc de 
majories i minories es pugui revisar que no aquestes males 
pràctiques d’alguns ajuntament que aprofiten els anys que hi 
són per garantir la feina dels de casa. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Mata Solsona que diu que ha dit que, tant un com l’altre 
professional, mereixen el seu respecte com a professionals; 
que està d’acord amb la Presidència que siguin càrrecs 
directius professionals vinculats a un equip de govern, però 
que la principal vàlua d’un professional és el seu 
procediment de selecció; que no es un tema tant de confiança 
de l’equip de govern com de confiança de tota la ciutat i que 
aquesta confiança s’hauria de guanyar amb un procés de 
selecció; que en aquesta ocasió no ha existit i que la 
confiança ha de ser professional i no política. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació la proposta abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els 
dotze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Felip 
Torres,  Toro Coll, Godoy Tomás, Castelló Turró, Felip 
Gayolà, Ferrer Sala, Yécora Romero, Trilla Bevià, Pujol 
Matas, Giró Fàbrega i  García Torralvo; i en contra, els nou 
membres de l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego 
Torres, Cotcho Pi, Casellas Borrell,  Guerrero Casero, Canet 
Coma, Mata Solsona, Font Ribera i  Monfort Peligero. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que tenen el compromís de l’alcalde que 
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aquest vot contrari amb el pas dels mesos i dels anys els ha 
de pesar; que poden estar convençuts que són excel.lents 
fixatges i que serveixen, no només al govern, sinó al conjunt 
de la ciutat. 

 
----13. Personal: Es crea la plaça de Cap de l’àrea de 
serveis a les persones. La senyora Felip Torres procedeix a 
la lectura de la proposta següent: 

“Vist el que disposen els articles 304, 305 i 306 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de règim local, l’article 12 de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatuto Básico del Empleado 
Público i els articles 9 a 15 del Reglament del personal al 
servei de les entitats locals que va ser aprovat pel Decret 
de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, 
l’Alcaldia Presidència proposa que s’adoptin els acords 
següents: 1r. Crear com a lloc de treball per a ser cobert 
per personal directiu amb la consideració de funcionari 
eventual el següent lloc de treball: A. Identificació. 
Denominació del lloc: Cap de l’Àrea de Serveis a les 
Persones. Dependència orgànica: Director de l’Àrea de Serveis 
a les Persones. Regulació jurídica: Personal eventual 
directiu per a àrees o serveis complexos; Subgrup de 
classificació A2; nivell de destí 26; Complement específic de 
responsabilitat, especial dedicació, especial dificultat 
tècnica i disponibilitat. Retribució bruta anual 50.000,02 €. 
Mensualitats a meritar: 14. Forma de provisió: nomenat pel 
ple. Dedicació horària: Horari setmanal de 35 hores; jornada 
complerta; per a l’exercici de les funcions i 
responsabilitats assignades al lloc es requereix 
disponibilitat horària. Funcions del lloc: Realitzar la 
coordinació tècnica dels serveis de Cultura, de Benestar 
Social, Família i Salut, d’Acció Cívica, Drets civils i 
participació, de Cultura popular, festes i associacionisme 
veïnal, d’Ensenyament, de solidaritat i cooperació 
internacional, d’Esports i de Joventut, seguint les 
directrius marcades i procurant l’assoliment dels objectius 
establerts; Dissenyar i planificar les actuacions i 
procediments en l’àmbit de l’Àrea de Serveis a les Persones i 
de Participació Ciutadana en col·laboració amb el/la 
Director/a de l’Àrea i dels directors dels serveis 
especificats; Assessorament al Director/a de l’Àrea de 
Serveis a les Persones i, per delegació d’aquest,  als 
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directors dels serveis especificats sobre temes propis de 
l’Àrea; Realitzar el seguiment de la gestió dels recursos 
materials i econòmics dels departaments que conformen l’Àrea 
de Serveis a les Persones i el de Participació Ciutadana; 
Realitzar la coordinació dels Caps de Departament dels 
serveis de l’Àrea de Serveis a les Persones i de Participació 
Ciutadana en el desenvolupament d’actuacions conjuntes  i per 
a l’assoliment de l’optimització dels recursos materials i 
econòmics; Preparar informes tècnics i memòries sobre el 
funcionament i les propostes per millorar la gestió de 
l’Àrea; Dirigir i coordinar el desenvolupament del projecte 
la Ciutat del Cavall al Castell de Sant Ferran; Altres 
Funcions que per disposició del director/a d’Àrea, de 
l’Alcalde o normatives vigents li siguin atribuïdes; No es 
podrà realitzar cap funció atribuïda a personal funcionari. 
Requisits de la provisió de lloc: Titulació llicenciatura 
universitària en l’àmbit de les ciències socials, i en gestió 
i administració pública o similar. Mèrits: Formació en 
l’àmbit de la planificació, implementació, avaluació de 
programes socioculturals i de participació ciutadana; 
direcció de grups de treball; gestió administrativa, 
organització de treball, polítiques de la Unió Europea. 
Coneixement Informàtic nivell usuari. Coneixement de la 
llengua catalana nivell C. Experiència en l’àmbit de la 
gestió sociocultural i de participació ciutadana en 
l’administració pública i/o al sector privat. Condicions de 
treball: Cap esforç físic destacable, ambient de treball 
d’oficina o similar, cap risc destacable. 2. Facultar 
l'Alcaldia presidència per realitzar tants actes i gestions 
com siguin necessaris per implementar el present acord.” 

Seguidament, se sotmet a votació la proposta abans 
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en 
votar-hi a favor els dotze membres de l’Ajuntament següents: 
Vila Vicente, Felip Torres,  Toro Coll, Godoy Tomás, Castelló 
Turró, Felip Gayolà, Ferrer Sala, Yécora Romero, Trilla 
Bevià, Pujol Matas, Giró Fàbrega i  García Torralvo; i en 
contra, els nou membres de l’Ajuntament següents: Olmedo 
Delestal, Borrego Torres, Cotcho Pi, Casellas Borrell,  
Guerrero Casero, Canet Coma, Mata Solsona, Font Ribera i  
Monfort Peligero. 
 
----14. Personal: No es tracta ni s’adopta cap acord sobre la 
proposta de l’alcaldia presidència de nomenar el Coordinador 
Gerent del Govern. En no haver estat ratificada la seva 
inclusió en l’ordre del dia de la sessió no es tracta ni 
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s’adopta cap acord sobre la proposta de l’alcaldia 
presidència següent: 

 “Vist el que disposen els articles 304, 305 i 306 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de règim local, l’article 12 de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatuto Básico del Empleado 
Público i els articles 9 a 15 del Reglament del personal al 
servei de les entitats locals que va ser aprovat pel Decret 
de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, 
l’Alcaldia Presidència proposa que s’adoptin els acords 
següents: 1. Nomenar amb el caràcter de  personal directiu 
amb la consideració de funcionari eventual amb efectes a 
partir del dia 21, inclós, de juny d’enguany Josep Maria 
Marcé Company per ocupar el lloc de treball de Coordinador-
Gerent del Govern amb les condicions que consten en l’acord 
del Ple de l’Ajuntament de creació d’aquest lloc de treball. 
2. Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi els 
actes i gestions que calguin per a l’execució de l’acord 
anterior.” 

 
----15. Personal: Es nomena el Gerent d’Urbanisme. La 
Presidència procedeix a la lectura de la proposta següent: 

“Vist el que disposen els articles 304, 305 i 306 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de règim local, l’article 12 de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatuto Básico del Empleado 
Público i els articles 9 a 15 del Reglament del personal al 
servei de les entitats locals que va ser aprovat pel Decret 
de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, 
l’Alcaldia Presidència proposa que s’adoptin els acords 
següents: 1. Nomenar amb el caràcter de  personal directiu 
amb la consideració de funcionari eventual amb efectes a 
partir del dia 21, inclós, de juny d’enguany Xavier Ludevid 
Massana per ocupar el lloc de treball de gerent d’Urbanisme 
amb les condicions que consten en l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de creació d’aquest lloc de treball. 2. 
Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi els actes i 
gestions que calguin per a l’execució de l’acord anterior.” 

Seguidament, intervé el senyor Font Ribera que diu que 
el grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular votarà en 
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contra per lògica, ja que tampoc estaven a favor del procés 
de selecció.  

A continuació, se sotmet a votació la proposta abans 
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en 
votar-hi a favor els dotze membres de l’Ajuntament següents: 
Vila Vicente, Felip Torres,  Toro Coll, Godoy Tomás, Castelló 
Turró, Felip Gayolà, Ferrer Sala, Yécora Romero, Trilla 
Bevià, Pujol Matas, Giró Fàbrega i  García Torralvo; i en 
contra, els nou membres de l’Ajuntament següents: Olmedo 
Delestal, Borrego Torres, Cotcho Pi, Casellas Borrell,  
Guerrero Casero, Canet Coma, Mata Solsona, Font Ribera i  
Monfort Peligero. 
 
----16. Personal: Es nomena el Cap de l’àrea de serveis a les 
persones. La Presidència procedeix a la lectura de la 
proposta següent: 

“Vist el que disposen els articles 304, 305 i 306 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de règim local, l’article 12 de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatuto Básico del Empleado 
Público i els articles 9 a 15 del Reglament del personal al 
servei de les entitats locals que va ser aprovat pel Decret 
de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, 
l’Alcaldia Presidència proposa que s’adoptin els acords 
següents: 1. Nomenar amb el caràcter de  personal directiu 
amb la consideració de funcionari eventual amb efectes a 
partir del dia 21, inclós, de juny d’enguany Xavier Díaz 
Vilanova per ocupar el lloc de treball de cap de l’Àrea de 
serveis a les persones amb les condicions que consten en 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de creació d’aquest lloc de 
treball. 2. Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi 
els actes i gestions que calguin per a l’execució de l’acord 
anterior.” 

A continuació, se sotmet a votació la proposta abans 
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en 
votar-hi a favor els dotze membres de l’Ajuntament següents: 
Vila Vicente, Felip Torres,  Toro Coll, Godoy Tomás, Castelló 
Turró, Felip Gayolà, Ferrer Sala, Yécora Romero, Trilla 
Bevià, Pujol Matas, Giró Fàbrega i  García Torralvo; i en 
contra, els nou membres de l’Ajuntament següents: Olmedo 
Delestal, Borrego Torres, Cotcho Pi, Casellas Borrell,  
Guerrero Casero, Canet Coma, Mata Solsona, Font Ribera i  
Monfort Peligero. 
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----17. Ajuntament: Es fixen els càrrecs electes que es 
desenvoluparan en règim de dedicació parcial. La senyora 
Felip Torres procedeix a la lectura de la proposta següent: 

“Vist el que disposen l'article 166 del Text Refós de la 
Llei municipal i  de règim local de Catalunya que va aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l'article 75 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
règim local, els articles 117, 118 i 119 del Reglament 
orgànic municipal i l’article 13 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, l'Alcaldia Presidència proposa que s'adoptin els 
acords següents: 1. Determinar que els càrrecs que es 
desenvoluparan en règim de dedicació parcial de vint hores 
setmanals, establint com a retribució la de catorze pagues 
anuals per l’import que s’indica, siguin els següents: A. Un 
tinent d’alcalde 2.262,00 €. B. Dos Directors de serveis 
2.262,00 €. 2. Actualitzar anualment aquestes quantitats 
d'acord amb l'increment previst a la Llei de Pressupostos de 
l'Estat per a les retribucions dels empleats de 
l'Administració Pública. 3. Autoritzar l'Alcaldia Presidència 
perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a 
l'execució dels acords anteriors.” 

A continuació, se sotmet a votació la proposta abans 
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en 
votar-hi a favor els disset membres de l’Ajuntament següents: 
Vila Vicente, Felip Torres,  Toro Coll, Godoy Tomás, Castelló 
Turró, Felip Gayolà, Ferrer Sala, Yécora Romero, Trilla 
Bevià, Pujol Matas, Giró Fàbrega,  García Torralvo, Olmedo 
Delestal, Borrego Torres, Cotcho Pi, Canet Coma i Mata 
Solsona; abstenir-se, els dos membres de l’Ajuntament 
següents: Casellas Borrell i  Guerrero Casero; i en contra, 
els dos membres de l’Ajuntament següents: Font Ribera i  
Monfort Peligero. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que ha 
d’informar als regidors i regidores que s’estrenen que, a més 
dels dos torns d’intervenció que tenen sempre garantits pel 
Reglament Orgànic Municipal abans d’una votació, també tenen 
dret a fer una explicació de vot del motiu pel qual s’han 
posicionat en un sentit o en un altre. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Font Ribera 
que diu que està d’acord en què qui perd part de les seves 
hores de la seva feina per la política ha de rebre una 
compensació, però que creu que és excessiu pagar catorze 
pagues de 2.262 euros a algú que està treballant mitja 
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jornada en el context de la societat en què s’està vivint i 
que per això vota en contra. 

Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que s’agafa una mica a l’argument del senyor Font; que abans 
ha dit que estaven disposat a votar una dedicació exclusiva 
d’aquests tres regidors i regidores, però que si s’agafen a 
l’estructura organitzativa que ha plantejat avui la 
Presidència coincideixen molt aquestes tres àrees amb els 
tres càrrecs de confiança que s’han nomenat; que si s’aprova 
la presa de possessió dels tres càrrecs de confiança no enten 
que aquests regidors i regidores hagin de cobrar aquest sou 
per estar al capdavant d’aquestes àrees i que estava a favor 
de votar la mitja jornada d’aquests regidors i, fins i tot, 
jornada completa, però com que s’han aprovat els punts del 
14, 15 i 16 no està d’acord en aprovar el punt 17. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que haurien de procurar referir-se als 
regidors amb nom i cognoms, ja que pot haver alguna 
imprecisió a l’hora de fer l’acta. 

Seguidament, intervé la senyora Felip Torres que diu cal 
aclarir  que es tracten de retribucions brutes; que caldria 
descomptar els imports relatius a la seguretat social i la 
retenció per l’impost sobre la renda de les persones 
físiques; que aquests xifres són enganyoses; que sempre cal 
tenir en compte que la retribució neta es bastant inferior; 
que la dedicació de vint hores es estimativa, ja que es 
bastant superior; que els regidors que tenen règim de 
dedicació parcial no cobren assistències a Juntes de Govern 
ni Plens; que el que es cobra per part d’altres regidors no 
serà cobrat per aquests tres regidors que tenen dedicació 
parcial i que en xifres absolutes mensuals la seva dedicació 
queda bastant infraretribuïda. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que pregunta si s’han de descomptar l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, els impostos i també la 
seguretat social o només els impostos, ja que li ha semblat 
que la senyora Felip Torres també ha dit la seguretat social 
que es el 33%. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Felip Torres 
que diu que s’ha de descomptar la part que correspon a 
l’empresa. 
 
----18. Ajuntament: Es nomenen representants de l’Ajuntament 
en diversos òrgans col.legiats. La Presidència procedeix a la 
lectura de la proposta següent: 
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“Vist allò que disposa l'article 38 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals que va ser aprovat pel Reial decret  2568/1986, de 28 
de novembre, l'Alcaldia Presidència proposa que s'adoptin els 
acords següents: 1. Nomenar els representants de l'Ajuntament 
que s'esmenten a continuació en els òrgans col.legiats propis 
de la Corporació i aliens a aquesta que per a cada cas 
s'indiquen. I. Organs col.legiats propis de la Corporació. 
Consell escolar municipal de Figueres. President: Santiago 
Vila Vicente, alcalde president. Vocals: Josep Maria Godoy 
Tomás. Pere Giró Fàbrega. Maria Angels Olmedo Delestal. 
Mireia Guerrero Casero. Francesc Canet Coma. Joan Font 
Ribera. Xavier Monfort Peligero. II. Organs col.legiats 
aliens a la Corporació. Fundació Salut Empordà, Fundació 
Privada. Vocals: Dolors Pujol Matas. Mireia Mata Solsona. 2. 
Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi els actes i 
gestions que calguin per a l’execució de l’acord anterior.” 

Prossegueix amb l’ús de la paraula la Presidència que 
diu que aquest és un procés que s’intentarà abordar en la 
seva globalitat en el plenari corresponent al mes de juliol; 
que no hi ha pressa; que potser es el primer ajuntament de la 
demarcació que ja forma govern, però que per raons de 
conjuntura corria pressa el nomenament de regidors i 
regidores a dos òrgans col.legiats; que el propòsit del 
govern ha estat obrir la possibilitat que tots els grups 
municipals que ho desitgessin poguessin ser al Consell 
escolar municipal de Figueres; que es important que el 
Consell escolar municipal pugui comptar amb la veu de tots 
els grups i de totes les sensibilitats polítiques i 
ideològiques; que s’ha instat i ofert a tots els partits 
poder designar els seus regidors; que agraiex que tothom hagi 
acceptat; que calia precipitar la designació de regidors i 
regidores del consistori al patronat de la Fundació Salut 
Empordà, ja que els propers dies es celebrarà un reunió i 
que, en aquest cas, s’ha subscrit un acord amb Esquerra 
Republicana que garanteix que hi pugui assistir un dels grups 
que no és de l’equip de l’alcalde, ja que així es té garantit 
el plurarisme en el si d’aquest patronat encara que aquest no 
es un patronat polític ni ha de ser mai un patronat 
polititzat. 

Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que votaran a favor perquè va junt amb el Consell escolar, 
però que ha de fer notar que el grup socialista estava al 
Patronat de la Fundació Salut Empordà  i que tenia interés en 
seguir-hi. 
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A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar la proposta abans transcrita. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les catorze hores i cinc minuts,  de la qual cosa dono fe. 


