
�

� ��

 
AJUNTAMENT EN PLE        Núm.14 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 7 de juliol de 2011 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 7 
de juliol 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 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 ordinària en primera convocatòria. 

Excusa la seva absència el senyor Joan Font Ribera. 
A les dinou hores i nou minuts, el President declara 

oberta la sessió. 
 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que felicita 
el senyor Joan Font que acaba de ser pare d’un nen que es diu 
Bru; que es un figuerenc més que fa passar de llarg els 
45.000 ciutadans; que això de ser regidor i regidora incita a 
la reproducció, ja que aquest mandat arranca amb dos nens 
més. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, extraordinària, realitzada el dia 11 de juny de 
2011 que va ser repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat d’un informe sobre l’activitat institucional de 
l’alcalde. La Presidència procedeix a la lectura de l’informe 
següent:  

“Dijous 2 de juny.  - Reunió amb el conseller Felip Puig.  
Dilluns 6 de juny. - Acte 50è aniversari de l’Hotel Empordà. 
Presentació del llibre “Històries del Motel” de XXXXXXXXXXX.  
Dijous 9 de juny. - Conferència Sr. XXXXXXX organitzada pel 
Museu de la Tècnica. Divendres 10 de juny. - Reunió amb el 
Sr. Albert Bayot, director territorial d’ensenyament. I 
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representants de l’escla d’Hostaleria per tractar temes de 
l’escola. - Roda de premsa   25è Aniversari Festival de 
Peralada al Museu del Joguet. - Al Museu Dalí. Acte de 
celebració del 10è aniversari del festival Acústica. Diumenge  
12 de juny. - Pl. Catalunya. 18ª. Festa del Joguet. Dimarts 
13 de juny. - Trobada de la cançó - escolars. Teatre Jardí. 
Divendres 17 de juny -  Inauguració de l'exposició de 
l'artista XXXXXXXXXXXXXXX. Dissabte 18 de juny. - Festa del 
barri Turó baix. Diumenge 19 de juny. - Concert homenatge a 
XXXXXXXXXXXXXX, directora de la Coral del col·legi Sant Pau, 
en motiu de la seva jubilació. Dilluns 20 de juny. -  
Lliurament diplomes de fi de curs de l’escola d’Hostaleria. 
Dimerta 21 de juny. - Clausura de la Jornada de comerç amb 
l’assitència del Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, director  general de 
comerç de la Generalitat de Catalunya. - Sopar amb 
l’Associació  de Joves empresaris. Dimecres 22 de juny. - II 
edició Fòrum Impulsa de la Fundació Prínceps de Girona. 
Dijous 23 de juny. - Actes a la plaça de l'Ajuntament. Flama 
del Canigó.” Finalment la Presidència  diu que el dia 29 de 
juny va ser el dia de Sant Pere que es la festa petita. 
� Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que al grup municipal popular li va estranyar la no 
assistència de la Presidència a la missa del patró de la 
ciutat; que segurament tindrà el trist honor de ser el primer 
alcalde que no va presidir aquest important acte; que les 
mires de la Presidència deuen estar més cap a la capital 
catalana, però que això es un acte bastant important; que es 
un petit toc d’atenció que es permet amb tota llibertat el 
grup popular sense despreciar els actes als quals la 
Presidència ha dit que ha assistit, però que això es un acte 
important; que bastants ciutadans van estranyar la seva 
absència i que es una nota que li volen donar. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que la coincidència d’agendes li va fer absolutament 
impossible per primera vegada des que es alcalde assistir a 
aquesta missa, però que ha passat a la història això que 
l’alcalde presideixi misses; que la seva intenció hagués 
estat assistir-hi com fa amb moltes misses durant l’any i més 
a la de la festa petita i que el govern hi va ser representat 
per membres que comparteixen la confessió catòlica. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per 
assabentat de l’informe abans transcrit. 
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----3. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat l’informe sobre les activitats de les àrees. Fa ús 
de la paraula el senyor Godoy Tomàs que diu que des de l’àrea 
de serveis a les persones s’ha començat a donar informació 
entre els regidors entrants i sortints que ha afectat les 
regidores Mercè Castelló i Dolors Pujol i els regidors Pere 
Giró, Sergi Garcia i Josep Maria Godoy; que s’han dedicat els 
primers dies de treball a reunir-se amb el personal de 
l’ajuntament directament relacionat amb cadascun dels serveis 
que els pertoca per posar-se al dia de les informacions més 
importants; que s’han fet dues reunions d’àrees; que s’ha 
participat en diferents actes institucionals en representació 
de l’ajuntament; que s’ha participat a tots els actes del 
pubillatge; que s’ha presidit el lliurament dels premis 
Albert Compte; que s’ha fet una visita al nou centre de 
formació integrat amb el director adjunt dels serveis 
territorials d’ensenyament a Girona, responsables de l’escola 
oficial d’idiomes i del programa de transició al treball; que 
també s’ha mantingut una reunió amb les directores de les 
llars d’infants municipals; que s’ha participat a l’obertura 
de la piscina descoberta i als actes de reconeixement de la 
Unió Esportiva Figueres i de l’equip de bàsquet de les 
Escolàpies; que s’ha fet una visita a tots els casals d’estiu 
municipals i que s’han mantingut reunions amb Creu Roja, 
Fundació Salut Empordà i algunes altres entitats de la ciutat 
i una entrevista amb el senyor Eduard Puig, Síndic de 
Greuges. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per 
assabentat de l’informe abans transcrit. 
 
----4. Ajuntament: Es ratifica la inclusió en l’ordre del dia 
dels punts 12, 13, 14 i 15. La Presidència procedeix a la 
lectura de la proposta següent la qual s’ACORDA de ratificar 
per unanimitat: 

“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, 14 i 15 de l'ordre 
del dia de la sessió ordinària convocada per a les dinou 
hores del dijous dia 7 de juliol de 2011 consten els titulats 
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repectivament “Proposta relativa a crear la plaça de 
Coordinador Gerent del Govern”, “Proposta relativa a nomenar 
el Coordinador Gerent del Govern”, “Proposta relativa a 
delegar en la Junta de Govern Local i en l’Alcalde diverses 
atribucions o competències del Ple de l’Ajuntament” i 
“Proposta relativa a ampliar el termini d’informació pública 
del document anomenat: “Estudi organització, valoració de 
llocs i estudi retributiu: Proposta d’organització i catàleg 
de llocs de treball” que va ser aprovat inicialment pel Ple 
de l’Ajuntament en la sessió del dia 5 de maig de 2011”. La 
urgència de la inclusió d'aquests punts a l'ordre del dia 
està motivada, quant als punts 12 i 13 per poder posar en 
marxa el més aviat possible el nou Ajuntament una vegada 
constituït aquest, quant al punt 14 per poder disposar d’una 
administració més eficient i més àgil, donat que encara no 
s’han constituït les comissions informatives i quant al punt 
15 per facilitar la participació dels interessats, donat que 
no s’ha constituït la comissió informativa que hauria de 
dictaminar l’expedient i que el termini d’informació pública 
inicialment acordat finalitza el dia 16 de juliol de 2011. 
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 ordinària 
abans esmentada.” 
 
----5. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia presidència del dia 22 de 
juny de 2011 pel qual es va modificar el de 14 de juny de 
2011 mitjançant el qual es van efectuar delegacions 
genèriques d’àrees i especials de serveis a diversos membres 
de l’Ajuntament. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret següent: 

“Mitjançant un decret de l’Alcaldia Presidència de 14 de 
juny de 2011 es va disposar constituir el cartipàs municipal 
establint una estructuració d’àrees i serveis i conferir 
delegacions genèriques d’àrees i especials de serveis a 
diversos membres de l’Ajuntament. Es considera adient 
modificar aquest decret. 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 
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locals que va ser aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, i 62, 63 i 64 del Reglament Orgànic Municipal, 
aquesta Alcaldia Presidència resol: Únic. Modificar el decret 
de 14 de juny de 2011 en el sentit de substituir el terme 
“Ensenyament” que apareix en els apartats I.2.e) i V.18. pel 
terme “Educació”.” 
 
----6. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia presidència del dia 22 de 
juny de 2011 pel qual es va modificar el de 14 de juny de 
2011 pel qual es varen conferir delegacions especials sobre 
districtes a diversos membres  de l’Ajuntament. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent:  

“Mitjançant un decret de l’Alcaldia Presidència de 14 de 
juny de 2011 es van conferir a diversos membres de 
l’Ajuntament i respecte de diversos districtes una delegació 
especial amb les facultats que s’esmentaven en el decret 
referit. Es considera adient modificar aquest decret. 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: Únic. Modificar el decret 
de 14 de juny de 2011 en el sentit que s’expressa a 
continuació: 1. Revocar el nomenament de Sergi Garcia 
Torralvo com a regidor delegat suplent del districte oest. 2. 
Nomenar José Luis Yécora Romero com a regidor delegat suplent 
del districte oest. 3. Revocar el nomenament de Josep Maria 
Godoy Tomás com a regidor delegat suplent del districte 
centre. 4. Nomenar Sergi Garcia Torralvo com a regidor 
delegat suplent del districte centre. 5. Revocar el 
nomenament de José Luis Yécora Romero com a regidor delegat 
suplent del districte est. 6. Nomenar Josep Maria Godoy Tomás 
com a regidor delegat suplent del districte est.” 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que diu que vol fer constar la poca pluralitat que 
hi ha en les representacions dels districtes; que en els cinc 
districtes, tant el titular com el suplent, formen part del 
govern; que el grup d’Iniciativa creu que de cares a la 
pluralitat i a la transparència l’oposició hauria d’haver 
pogut tenir un lloc en aquests districtes; que des 
d’Iniciativa s’ha proposat moltes vegades el concepte de 21 
districtes 21 regidors; que el que cal es voler dividir la 
ciutat en 21 districtes, però que com a concepte es pot 
aplicar i que ha volgut fer saber el malestar del grup 
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d’Iniciativa sobre aquest punt. 
Seguidament, intervé la Presidència que diu que això es 

un sistema d’organització del govern que vol ser present en 
els diversos districtes; que el govern s’ha organitzat; que 
si al senyor Monfort li sap greu no ser-hi el que ha de fer 
es entrar al govern; que se’l va convidar i que si en algun 
moment donat vol incorporar-se al govern amb molt de gust se 
li assignarà un districte, però que mentrestant haurà de fer 
el control des de l’oposició. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que pregunta com es canalitzarà tot això i de quina 
manera es farà i que, en principi, al grup popular no li 
semblava bé això dels districtes, ja que de la manera com ho 
havia enfocat algun altre grup era una altra despesa més, 
però que ara pregunta com es farà això exactament. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que en el tram final del mandat anterior d’acord amb el grup 
d’Esquerra Republicana es va fer un treball molt intens 
d’identificació i delimitació de diversos districtes amb 
l’objectiu d’apropar el govern de la ciutat a la població, al 
teixit veïnal i al teixit associatiu; que això sempre havia 
estat una mica controvertit, ja que costava delimitar uns 
àmbits que fossin molt objectius; que es va fer un mapa molt 
precís; que es pot accedir a l’expedient que descriu tots els 
carrers que hi inclosos a cada districte; que des d’aquest 
moment els regidors i regidores i els ciutadans poden saber 
que hi ha uns regidors i regidores que estan adsrits a un 
determinat àmbit territorial com a titular i com a suplent 
que són el referent del govern de la ciutat per a problemes 
de tota índole que poden sortir; que és una manera de 
regular-ho i d’incentivar la proximitat de l’acció de govern 
a la ciutadania; que això no treu que l’oposició visiti tots 
els districtes sempre que li convingui i que escolti els 
problemes per poder aportar les solucions i traslladar-les al 
plenari; que això no es només correcte, sinó oportú que es 
faci i que el govern via decret explica com s’organitzarà per 
ser proper a la ciutadania. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que pregunta com arribarà tot això als 
ciutadans i  si comporta alguna despesa. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no comporta cap despesa; que ja es té la remuneració per 
la condició de regidors i regidores i que no es rebrà cap 
mena de complement per aquesta feina aparentment afegida de 
ser propers a la ciutadania a través dels districtes que 
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tinguin especial dedicació. 
A continuació, després de les intervencions esmentades, 

el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per 
assabentat del decret abans transcrit. 
 
----7. Personal: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia presidència del dia 23 de 
juny de 2011 pel qual es va contractar per via d’urgència un 
cap de manteniment d’instal.lacions esportives. La 
Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, 
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent:  
 “Vist que a la plantilla de personal laboral per a l’any 
2011, hi ha una plaça vacant de cap de manteniment 
d’instal.lacions esportives. Vist que d’acord amb l’informe 
emès pel cap d’esports és necessari ocupar aquest lloc de 
treball i atès que no hi ha cap llista d’espera prevista 
d’aquesta categoria, l’esmentat proposa que es contracti el 
senyor XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX. Vist que l’esmentat senyor 
ha acreditat al departament de Recursos Humans, la titulació 
i l’experiència necessària per ocupar aquest lloc, aquesta 
Alcaldia Presidència ha resolt: Contractar per via 
d’urgència, des del dia 27 de juny de 2011 el senyor 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX com a cap de manteniment 
d’instal.lacions esportives, per ocupar la plaça vacant 
d’aquesta categoria a la plantilla de personal laboral i fins 
que es realitzin les proves selectives per ocupar-la 
indefinidament. El sou serà de 1.628,97 euros bruts mensuals, 
dels quals 599,25 corresponen al sou base, 394,79 al 
complement de destinació i 634,93 al complement específic.” 
 
----8. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat de l’informe de l’alcaldia presidència sobre la 
constitució dels grups municipals. La Presidència en fa 
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, 
donar-se per assabentat de l’informe següent: 

“Segons escrits tramesos al Ple de l'Ajuntament, aquesta 
alcaldia presidència dóna compte al Ple que s'han constituït 
els grups municipals. La seva denominació, integrants i 
portaveus són els que s'especifiquen a continuació: 1. 
Denominació: Grup municipal de Convergència i Unió (CIU). 
Regidors i regidores integrants: Santiago Vila Vicente, Marta 
Felip Torres, Mercè Castelló Turró, Manuel Toro Coll, Josep 
Maria Godoy Tomás, Joaquim Felip Gayolà, Joaquim Ferrer Sala, 
José Luis Yécora Romero, Sònia Trilla Bevià, Dolors Pujol 
Matas, Pere Giró Fàbrega i Sergi Garcia Torralvo. Portaveu 
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titular: Marta Felip Torres. Portaveu suplent: Mercè Castelló 
Turró. 2. Denominació: Grup municipal  del Partit Popular de 
Catalunya (PPC). Regidors integrants: Maria Àngels Olmedo 
Delestal, Diego Borrego Torres i Margarita Cotcho Pi. 
Portaveu titular: Maria Àngels Olmedo Delestal. Portaveu 
suplent: Diego Borrego Torres. 3. Denominació: Grup municipal 
Socialista. PM. Regidors i regidores integrants: Pere 
Casellas Borrell i Mireia Guerrero Casero. Portaveu titular: 
Pere Casellas Borrell. Portaveu suplent: Mireia Guerrero 
Casero. 4. Denominació: Grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Regidors i regidores integrants: Francesc Canet 
Coma i Mireia Mata Solsona. Portaveu titular: Mireia Mata 
Solsona. Portaveu suplent: Francesc Canet Coma. 5. 
Denominació: Grup municipal Candidatura d’Unitat Popular. 
Regidors integrants: Joan Font Ribera. Portaveu titular: Joan 
Font Ribera. 6. Denominació: Grup municipal d’’’ICV-E’’. 
Regidors integrants: Xavier Monfort Peligero. Portaveu 
titular: Xavier Monfort Peligero.” 
 
----9. Ajuntament: Es creen les comissions informatives 
permanents i la comissió especial de comptes. La Presidència 
procedeix a la lectura de la proposta següent: 

“Vist el que disposen l'article 20 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, els 
articles 58 i 60 del Text refos de la llei municipal i de 
regim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, els articles 81 al 89 del 
Reglament orgànic municipal i els articles 123 al 127 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 
proposa a l'Ajuntament en Ple que s'adoptin els acords 
següents:  Primer. Crear les comissions informatives 
permanents que a continuació s'esmenten i l'especial de 
comptes, a les quals queden adscrits com a vocals els 
regidors i les regidores que per a cada cas s'indica: 1. 
Comissió informativa de territori i serveis a les persones. 
President nat: Santiago Vila Vicente. Vocals: Marta Felip 
Torres, Grup municipal de Convergència i Unió (CIU). Maria 
Àngels Olmedo Delestal, Grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya (PPC). Mireia Guerrero Casero, Grup municipal 
Socialista. PM. Mireia Mata Solsona, Grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Joan Font Ribera, Grup 
municipal Candidatura d’Unitat Popular. Xavier Monfort 
Peligero, Grup municipal d’’’ICV-E’. Competències: a) 
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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. j) Cultura. k) Benestar social, família i salut. 
l) Acció cívica, drets civils i participació. m) Cultura 
popular, festes i associacionisme veïnal. n) Educació. o) 
Solidaritat i cooperació internacional. p) Esports. q) 
Joventut. 2. Comissió informativa de serveis generals i 
promoció econòmica. President nat: Santiago Vila Vicente. 
Vocals: Manuel Toro Coll, Grup municipal de Convergència i 
Unió (CIU). Diego Borrego Torres, Grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (PPC). Pere Casellas Borrell, Grup 
municipal Socialista.PM. Francesc Canet Coma, Grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Joan Font Ribera, Grup 
municipal Candidatura d’Unitat Popular. Xavier Monfort 
Peligero, Grup municipal d’’’ICV-E’. Competències: 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. p) Promoció 
econòmica, turisme i comerç. q) Intervenció. r) Tresoreria. 
s) Serveis econòmics: Rendes; Recaptació. t) Relacions 
transfrontereres. Segon. Crear la Comissió especial de 
comptes d’acord amb la següent composició: President nat: 
Santiago Vila Vicente. Vocals: Manuel Toro Coll, Grup 
municipal de Convergència i Unió (CIU). Maria Àngels Olmedo 
Delestal, Grup municipal del Partit Popular de Catalunya 
(PPC). Pere Casellas Borrell, Grup municipal Socialista.PM. 
Francesc Canet Coma, Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Joan Font Ribera, Grup municipal Candidatura 
d’Unitat Popular. Xavier Monfort Peligero, Grup municipal 
d’’’ICV-E’. Competències: Les previstes a l’article 116 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local, i a l’article 58 del Text refòs de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. Tercer. Determinar que les 
comissions informatives permanents realitzaran dos sessions 
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ordinàries mensuals. Quart. Segons el que disposen els 
articles 137.1 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, 85.9 del 
Reglament orgànic municipal, el president de cada comissió 
podrà requerir la presència en les seves sessions de personal 
o de membres de la Corporació a efectes informatius. Cinquè. 
Aplicar en les votacions de les comissions abans esmentades 
el sistema de vot ponderat, de tal manera que cada grup 
municipal tingui a la comissió el mateix nombre de vots que 
el de regidors integren el grup d’acord amb el següent: Grup 
municipal de Convergència i Unió (CIU), 12 vots; Grup 
municipal del Partit Popular (PPC), 3 vots; Grup municipal 
Socialista. PM, 2 vots; Grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, 2 vots; Grup municipal Candidatura d’Unitat 
Popular, 1 vot; Grup municipal d’’’ICV-E’, 1 vot. Sisè. 
Determinar que si l’alcalde president, que és el president 
nat de totes les comissions, ho fos també de forma efectiva 
li correspondrà exercir el dret de vot ponderat corresponent 
al Grup municipal de Convergència i Unió (CIU). Setè. 
Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes 
i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 

Prossegueix amb l’ús de la paraula la Presidència que 
diu que ha de presentar una esmena, ja que hi ha hagut un 
error de transcripció; que en el primer dels punts a la 
Comissió informativa de territori i serveis a les persones 
consta com a president nat l’alcalde i com a vocal la senyora 
Marta Felip Torres quan ha de consta com a vocal el senyor 
Josep Maria Godoy Tomàs; que a la Comissió informativa de 
serveis generals i promoció econòmica consta com a president 
l’alcalde i com a a vocal el senyor Manel Toro Coll quan ha 
de constar com a vocal la senyora Marta Felip Torres, ja que 
hi ha hagut un error mecanogràfic; que això no té cap 
conseqüència pràctica perquè els vots en aquesta comissió són 
ponderats i que hi assisteixi qui hi assisteixi representa el 
vot ponderat de cada grup; que les primeres comissions 
ordinàries es convocaran la darrera setmana de juliol; que ja 
es va explicar en junta de portaveus que la novetat és que 
aquestes comissions informatives es reuniran dues vegades al 
mes i que només n’hi haurà dues i no quatre com en el mandat 
anterior, ja que al govern li sembla que pot ser molt més 
eficaç i econòmic des del punt de vista del temps i de la 
feina administrativa a dur a terme. 
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Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, 
per unanimitat, l’esmena presentada per la Presidència. 
� A continuació, el Ple de l’Ajuntament adopta, per 
unanimitat, l’acord següent: 

“Vist el que disposen l'article 20 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, els 
articles 58 i 60 del Text refos de la llei municipal i de 
regim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, els articles 81 al 89 del 
Reglament orgànic municipal i els articles 123 al 127 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, el Ple de l'Ajuntament acorda:  
Primer. Crear les comissions informatives permanents que a 
continuació s'esmenten i l'especial de comptes, a les quals 
queden adscrits com a vocals els regidors i les regidores que 
per a cada cas s'indica: 1. Comissió informativa de 
territori i serveis a les persones.  President nat: Santiago 
Vila Vicente. Vocals: Josep Maria Godoy Tomàs, Grup municipal 
de Convergència i Unió (CIU). Maria Àngels Olmedo Delestal, 
Grup municipal del Partit Popular de Catalunya (PPC). Mireia 
Guerrero Casero, Grup municipal Socialista.PM. Mireia Mata 
Solsona, Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Joan Font Ribera, Grup municipal Candidatura d’Unitat 
Popular. Xavier Monfort Peligero, Grup municipal d’’’ICV-E’. 
Competències: 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. j) Cultura. k) Benestar social, 
família i salut. l) Acció cívica, drets civils i 
participació. m) Cultura popular, festes i associacionisme 
veïnal. n) Educació. o) Solidaritat i cooperació 
internacional. p) Esports. q) Joventut. 2. Comissió 
informativa de serveis generals i promoció econòmica. 
President nat: Santiago Vila Vicente. Vocals: Marta Felip 
Torres, Grup municipal de Convergència i Unió (CIU). Diego 
Borrego Torres, Grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya (PPC). Pere Casellas Borrell, Grup municipal 
Socialista.PM. Francesc Canet Coma, Grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Joan Font Ribera, Grup municipal 
Candidatura d’Unitat Popular. Xavier Monfort Peligero, Grup 



�

� ���

municipal d’’’ICV-E’. Competències: 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. p) Promoció 
econòmica, turisme i comerç. q) Intervenció. r) Tresoreria. 
s) Serveis econòmics: Rendes; Recaptació. t) Relacions 
transfrontereres. Segon. Crear la Comissió especial de 
comptes d’acord amb la següent composició: President nat: 
Santiago Vila Vicente. Vocals: Manuel Toro Coll, Grup 
municipal de Convergència i Unió (CIU). Maria Àngels Olmedo 
Delestal, Grup municipal del Partit Popular de Catalunya 
(PPC). Pere Casellas Borrell, Grup municipal Socialista.PM. 
Francesc Canet Coma, Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Joan Font Ribera, Grup municipal Candidatura 
d’Unitat Popular. Xavier Monfort Peligero, Grup municipal 
d’’’ICV-E’. Competències: Les previstes a l’article 116 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local, i a l’article 58 del Text refòs de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. Tercer. Determinar que les 
comissions informatives permanents realitzaran dos sessions 
ordinàries mensuals.  Quart. Segons el que disposen els 
articles 137.1 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, 85.9 del 
Reglament orgànic municipal, el president de cada comissió 
podrà requerir la presència en les seves sessions de personal 
o de membres de la Corporació a efectes informatius. Cinquè. 
Aplicar en les votacions de les comissions abans esmentades 
el sistema de vot ponderat, de tal manera que cada grup 
municipal tingui a la comissió el mateix nombre de vots que 
el de regidors integren el grup d’acord amb el següent: Grup 
municipal de Convergència i Unió (CIU), 12 vots; Grup 
municipal del Partit Popular (PPC), 3 vots; Grup municipal 
Socialista. PM, 2 vots; Grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, 2 vots; Grup municipal Candidatura d’Unitat 
Popular, 1 vot; Grup municipal d’’’ICV-E’, 1 vot. Sisè. 
Determinar que si l’alcalde president, que és el president 
nat de totes les comissions, ho fos també de forma efectiva 
li correspondrà exercir el dret de vot ponderat corresponent 
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al Grup municipal de Convergència i Unió (CIU). Setè. 
Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes 
i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 
 Prossegueix amb l’ús de la paraula la Presidència que 
diu que també s’ha creat la comissió especial de comptes amb 
representants de tots els grups municipals; que vol fer 
evident que es voluntat del govern de la ciutat en un tema 
tan substancial i important preservar per al primer grup de 
l’oposició la Presidència del control de la comissió de 
comptes; que en els propers dies signarà un decret per 
delegar la Presidència de la comissió de control dels comptes 
en la senyora Maria Angels Olmedo tal i com s’ha fet sempre i 
que aquest es un element indicatiu de la voluntat i de 
l’autoexigència de transparència i de qualitat democràtica. 
 
----10. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat de l’informe de l’alcaldia presidència sobre 
nomenaments de membres de la corporació per a desenvolupar 
càrrecs amb règim de dedicació parcial. La Presidència en fa 
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, 
donar-se per assabentat de l’informe següent: 

“I. L’alcaldia presidència, el dia 21 de juny de 2011, 
va dictar els tres decrets següents: 1. “El Ple de 
l’Ajuntament, en la sessió del dia 20 de juny de 2011, va 
acordar que un tinent d’alcalde desenvoluparia les seves 
funcions en règim de dedicació parcial, essent aquesta de 20 
hores setmanals i amb una retribució de 14 pagues anuals per 
import cadascuna de 2.262,00 euros.  Vist el que disposa 
l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les bases del règim local, l’Alcalde president resol: 1. Que 
el segon tinent d’alcalde, Manuel Toro Coll, desenvolupi el 
seu càrrec en règim de dedicació parcial de 20 hores 
setmanals. 2. Determinar que l’esmentat tinent d’alcalde 
devengarà 14 pagues anuals per import cadascuna de 2.262,00 
euros bruts, segons va acordar el Ple de l’Ajuntament en la 
sessió de 20 de juny de 2011.” 2. “El Ple de l’Ajuntament, en 
la sessió del dia 20 de juny de 2011, va acordar que dos 
regidors directors de serveis desenvoluparien les seves 
funcions en règim de dedicació parcial, essent aquesta de 20 
hores setmanals i amb una retribució de 14 pagues anuals per 
import cadascuna de 2.262,00 euros.  Vist el que disposa 
l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les bases del règim local, l’Alcalde president resol: 1. Que 
el regidor director del Servei  de serveis urbans (Figueres 
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de Serveis SA, Fisersa Ecoserveis SA), del Servei de 
manteniment (brigades) i del Servei de cultura popular, 
festes i associacionisme veïnal, Joaquim Felip Gayolà, 
desenvolupi el seu càrrec en règim de dedicació parcial de 20 
hores setmanals. 2. Determinar que l’esmentat regidor 
director de serveis devengarà 14 pagues anuals per import 
cadascuna de 2.262,00 euros bruts, segons va acordar el Ple 
de l’Ajuntament en la sessió de 20 de juny de 2011.” 3. “El 
Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 20 de juny de 2011, 
va acordar que dos regidors directors de serveis 
desenvoluparien les seves funcions en règim de dedicació 
parcial, essent aquesta de 20 hores setmanals i amb una 
retribució de 14 pagues anuals per import cadascuna de 
2.262,00 euros.  Vist el que disposa l’article 75 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim 
local, l’Alcalde president resol: 1. Que el regidor director 
del Servei d’esports, Joaquim Ferrer Sala, desenvolupi el seu 
càrrec en règim de dedicació parcial de 20 hores setmanals. 
2. Determinar que l’esmentat regidor director de serveis 
devengarà 14 pagues anuals per import cadascuna de 2.262,00 
euros bruts, segons va acordar el Ple de l’Ajuntament en la 
sessió de 20 de juny de 2011.” El tinent d’alcalde Manuel 
Toro Coll ha acceptat desenvolupar el càrrec de referència en 
règim de dedicació parcial a partir del dia 27, inclós, de 
juny de 2011. Els regidors Joaquim Felip Gayolà i Joaquim 
Ferrer Sala han acceptat desenvolupar els càrrecs de 
referència en règim de dedicació parcial a partir del dia 27, 
inclós, de juny de 2011. De la qual cosa s’informa al Ple de 
l’Ajuntament segons allò disposat a l’article 13.4 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.” 
 
----11. Ajuntament: Es canvia el dia de la sessió del Ple de 
l’Ajuntament corresponent al mes d’agost de 2011. La 
Presidència procedeix a la lectura de la proposta següent la 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 20 de juny 
de 2011, va disposar fixar en una mensual el nombre de 
sessions plenàries ordinàries i va acordar que es faria el 
primer dijous de cada mes a les dinou hores, en primera 
convocatòria. La sessió ordinària corresponent al mes d’agost 
de 2011 s'hauria de fer en primera convocatòria el dia 4 
d’agost. El mes d’agost és el mes on els regidors concentren 
la major part de les seves vacances i per tant es considera 



�

� ���

més operatiu adelantar la sessió en primera convocatòria del 
Ple corresponent al mes d’agost de 2011 per al dia 28 de 
juliol de 2011. Així es respecta substancialment la 
periodicitat mensual fixada per l’acord plenari anteriorment 
esmentat per fer els Plens ordinaris i es produeix únicament 
una variació formal quant al dia concret del Ple del mes 
d’agost. Per tot això, l’alcalde president proposa que 
s’adoptin els acords següents: 1r. Canviar la data de la 
sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament corresponent al mes 
d’agost de 2011. 2n. Fixar com a dia i hora, en primera 
convocatòria, de la sessió ordinària corresponent al mes 
d’agost de 2011 la del dia 28 de juliol de 2010, a les dinou 
hores. 3r. Si la sessió s’hagués de fer en segona 
convocatòria, fixar com a dia i hora per a la seva 
realització dimarts dia 2 d’agost de 2011, a les dinou hores.  
4rt. Autoritzar l’alcaldia presidència perquè realitzi els 
actes i les gestions que calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 
 
----12. Personal: Es crea la plaça de Coordinador Gerent del 
Govern. 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: 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: 
32.318,66 euros, per 14 mensualitats. Mensualitats a meritar: 
14. Forma de provisió: Lliure nomenament pel Ple de 
l’Ajuntament. B. Dedicació horària del lloc: Dedicació 
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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, coordinació del Pla d’innovació tecnològica 
i desenvolupament de l’administració tecnològica,i 
coordinació del pla de qualitat dels serveis municipals; 
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: Enginyeria 
Tècnica de Telecomunicacions. Mèrits  rellevants a considerar 
en la provisió: especial formació a la gestió de projectes. 
Coneixements en gestió i administració de xarxes i 
desenvolupament de projectes de noves tecnologies. Formació 
específica en àrees de tecnologies de la informació. 
Coneixements en gestió d’equips de treball amb especial 
orientació a projectes. Tècnic superior en prevenció de 
riscos laborals (Seguretat, Higiene, Ergonomia i 
Psicosociologia). Coneixements de llengua catalana (nivell 
C), anglesa i francesa.” 

Seguidament, intervé la senyora Mata Solsona que diu que 
tal com es va comentar en el ple anterior en relació al 
nomenament de les altres figures dels dos gerents Esquerra 
Republicana està al costat del govern; que donen suport a la 
figura del directiu públic; que pensen que es interessant i 
necessàri aportar el coneixement i l’excel.lència que des de 
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fora de la pròpia organització i des del món de l’empresa 
privada pot arribar; que tot això són valors afegits que 
l’ajuntament està en condicions i necessitat d’incorporar; 
que una vegada més volen posar de relleu que el procés de 
selecció d’aquesta persona fa pensar que, no només es busca 
l’excel.lència, sinó també una confiança personal o política 
que en el cas d’un directiu públic no són necessaris; que un 
directiu públic no necessita altra cosa que demostrar les 
seves competències; que es podria haver fet un procediment de 
selecció obert o encarregat a una empresa privada, però no 
amb una única candidatura; que el coordinador gerent de 
l’ajuntament hagi de ser necessàriament un enginyer tècnic de 
telecomunicacions ja dóna la pista de quina ha estat la forma 
de proveir la plaça; que en cap moment posen en qüestió la 
vàlua de la persona seleccionada ni tampoc el fet 
d’incorporar persones de fora de l’estructura perquè ajudin a 
millorar-la i que el sentit del seu vot serà l’abstenció. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que pregunta si el sou es finalment 32.318 en catorze 
pagues i que si hi ha hagut una rebaixa substancial de 
l’altre coordinador gerent; que al grup socialista no li 
agrada la forma de provisió; que moltes vegades ha lloat la 
figura del senyor Marcé a l’hora de gestionar el personal, de 
fer pressupostos i d’ajudar al govern i a l’oposició; que es 
pot destacar la seva experiència; que sense voler entrar en 
la forma de provisió del lloc de treball que entén que el que 
són els càrrecs de confiança poden ser nomenats de confiança 
de l’alcalde, però que els agradaria que hi hagués més 
experiència; que venien amb l’ànim de votar a favor, però que  
aquesta qüestió que ha destacat Mireia Mata que hagi de ser 
un enginyer tècnic de telecomunicacions denota que 
possiblement no s’ha buscat l’experiència en la gestió 
pública que és la que per al grup municipal socialista seria 
interessant; que no tenen cap dubte que probablement aquesta 
persona té experiència en la gestió privada, d’equips i de 
projectes, però que es tracta de gestionar al voltant de 450 
treballadors i un pressupost de 57.000.000 d’euros; que els 
preocupa la manca d’experiència i que una persona si té coses 
per acreditar i ha de fer tot això no vindria per 32.000 
euros a l’any; que no es a tot que no, ja que aquesta es una 
figura molt important; que si es poguessin consensuar les 
característiques el grup socialista s’ho podria arribar a 
pensar, però que creu que aquesta manera no es la bona. 

Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que el grup popular votarà en contra, ja que si el senyor 
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Marcé marxa es pot donar un any de marge per veure si 
l’ajuntament pot continuar igual com ara; que hi ha molts 
funcionaris, tècnics i el senyor Toro que portarà el tema 
econòmic i la senyora Felip el tema de recursos humans; que 
s’hauria de mirar d’estalviar aquests diners i que si 
realment es veu que es impossible sortir-se’n sempre es pot 
contractar; que tal com estan les finances es podria 
estalviar; que no s’estalvia res; que hi ha els mateixos 
càrrecs de confiança; que s’ha retallat alguna cosa, però que 
el senyor Xavier Diaz cobrarà 6.000 o 7.000 euros més cada 
any; que pregunta si el govern s’hi ha posat en ferm, ja que 
si no no sap com s’acabarà aquest any i que també pregunta el 
per què quan a tothom es rebaixa el sou s’ha augmentat de 
7.000 euros el del senyor Xavier Diaz, ja que es nova a 
l’ajuntament i no sap benbé la feina que fa aquest señor, 
però que li agradaria saber-ho. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que diu que el grup d’Iniciativa en cap cas vol 
posar en dubte la qualitat professional dels càrrecs nomenats 
per l’ajuntament i pel govern; que si vota en contra no és 
perquè dubti de la seva capacitat, sinó de l’estructura que 
s’està muntant; que hi ha tres directors d’àrea; que hi haurà 
tres regidors amb mitja dedicació; que amb aquesta estructura 
creu que no es necessari crear una estructura suplementària 
de suport al govern a base de càrrecs de confiança i que està 
segur de la vàlua professional d’aquestes tres persones que 
estaran a l’ajuntament, però que votarà en contra perquè no 
creu en la forma i l’estructura. 

Seguidament, intervé la senyora Felip Torres que diu 
que, quant a la retribució, únicament s’especifica el 
complement específic que es 32.318,66 euros al qual s’ha de 
sumar el sou base i el complement de destinació; que la 
retibució d’aquest coordinador gerent serà la mateixa que 
tenia el coordinador gerent en el mandat anterior; que es 
demana una titulació de tècnic en enginyeria de 
telecomunicacions perquè es voluntat de l’equip de govern  
buscar un perfil de gerent que ajudi, col.labori o coordini 
totalment el que és la modernització de l’ajuntament; que no 
es busca tan un perfil amb experiència en el món de 
l’administració local com tenia el senyor Josep Maria Marcé, 
ja que com s’ha dit quedaria suplert pels coneixements en el 
món de l’administració local que tenen el senyor Manel Toro i 
ella mateixa, sinó una persona amb un perfil més gerencial 
tècnic provinent del sector privat que té amplis coneixements 
en el món de les tecnologies de la informació així com en la 
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gestió de recursos humans i organització de grups; que amb 
l’eliminació del cap de recursos humans aquesta vessant pot 
ser coberta pel gerent coordinador de govern i que serà molt 
útil la seva experiència en l’àmbit de les tecnologies de la 
informació per portar a terme la modernització de 
l’ajuntament. 

A continuació, 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; en contra, els sis 
membres de l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego 
Torres, Cotcho Pi, Casellas Borrell,  Guerrero Casero i  
Monfort Peligero; i abstenir-se, els dos membres de 
l’Ajuntament següents: Canet Coma i Mata Solsona. 

 
----13. Personal: Es nomena el Coordinador Gerent del Govern. 
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: 1. Nomenar amb el caràcter de  personal directiu 
amb la consideració de funcionari eventual amb efectes a 
partir del dia 8, inclós, de juliol d’enguany Lluís Valero 
Vilà 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.” 

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; en 
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contra, els sis membres de l’Ajuntament següents: Olmedo 
Delestal, Borrego Torres, Cotcho Pi, Casellas Borrell,  
Guerrero Casero i  Monfort Peligero; i abstenir-se, els dos 
membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma i Mata Solsona. 
 
----14. Ajuntament: Es delega en la Junta de Govern Local i 
en l’Alcalde diverses atribucions o competències del Ple de 
l’Ajuntament. La senyora Felip Torres procedeix a la lectura 
de la proposta següent: 

“L’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, permet que el Ple de 
l’Ajuntament pugui delegar atribucions o competències a 
l’alcalde o a la Junta de Govern Local. En el mateix sentit 
s’expressa l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret 
legislatiu de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 
d’abril. L’article 13.2.d) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, disposa que en cap cas 
podran ser objecte de delegació les competències relatives a 
les matèries en què així es determini per una norma amb rang 
de llei. Diversa normativa sectorial permet també la 
delegació de competències per part del Ple en altres òrgans 
de la corporació. Es considera adient que el Ple de 
l’Ajuntament delegui atribucions o competències en la Junta 
de Govern Local i en l’alcalde president. Per tot això, 
l’alcalde president proposa que s’adoptin els acords 
següents: 1. Delegar en la Junta de Govern Local les 
atribucions o competències que s’esmenten en l’annex 1 
d’aquesta proposta. 2. Delegar en l’alcalde president les 
atribucions o competències que s’esmenten en l’annex 2 
d’aquesta proposta. 3. Determinar que, segons allò disposat a 
l’article 113.1.e) del Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals que va ser aprovat pel 
Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, en els supòsits en 
què la Junta de Govern Local exerceixi atribucions o 
competències delegades pel Ple de l’Ajuntament serà preceptiu 
l’informe previ de la comissió informativa corresponent. 4. 
Determinar que, segons allò disposat a l’article 115.c) del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals que va ser aprovat pel Real decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, es confereix als òrgans delegats la 
resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra 
els actes dictats per aquests. 5. Autoritzar l’alcaldia 
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presidència perquè realitza tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 

Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que el grup socialista venia amb la voluntat de votar a 
favor, ja que es una cosa recurrent dels diferents mandats; 
que es veritat que la majoria de les competències que el 
govern proposa delegar són competències de tràmit, però que 
també n’hi ha d’importants com expedients d’expropiació; que 
no cal posar-se a debatre sobre la importància d’aquest 
assumpte; que hi ha més competències que serien delegables; 
que sovint els plens tenen ordres del dia molt llargs que fa 
que pugui arribar a ser tediós o poc interessant; que si 
l’alcalde li permet un acudit ha de dir que també a vegades 
la poca austeritat retòrica de l’alcalde allarga molt la 
sessió; que en el mandat del senyor Armangué l’oposició va 
ser convidada a assistir a la Junta de Govern en ares de la 
transparència i de la capacitat dels grups municipals de 
poder incidir; que no estaria malament que es pogués repetir 
aquell esquema com es fa a l’ajuntament de Palafrugell i en 
algun altre ajuntament en què l’oposició ha estat convidada a 
assistir a la Junta de Govern i que en aquest sentit el grup 
socialista estaria a favor de votar a favor i de, fins i tot, 
revisar més competències excepte aquelles de mencions 
honorífiques; que no hi hauria inconvenient; que demana que 
tots els grups de l’oposició puguin assistir breument a la 
Junta de Govern per poder formular les qüestions que 
considerin pertinents i no haver d’esperar a les actes 
d’aprovació, ja que la mecànica de la Junta de Govern és que 
una vegada l’interventor i el secretari abandonen la Junta de 
Govern durant els darrers anys del mandat del senyor Armangué 
els portaveus de l’oposició abandonaven també la sala; que el 
grup socialista estaria encantat de poder arribar a aquest 
acord, fins i tot, de revisar més competències per passar-les 
a la Junta sempre i quan els portaveus de l’oposició 
puguessin assistir a la Junta de Govern. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que el grup d’Esquerra Republicana votarà en contra 
en coherència amb el que des de fa molt temps ha defensat 
tant quan ha estat al govern com a l’oposició; que es cert 
que hi ha algunes de les atribucions que són de tràmit, però 
que hi ha algunes que no ho són i que consideren que marquen 
una línia important; que en vol esmentar una que s’explica 
per si sola i que curiosament no ha llegit la senyora Felip 
com es la que diu que es passa a la Junta de Govern Local els 
expedients sobre autoritzacions per a la concertació 
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d’operacions de crèdit a empreses amb capital íntegrament 
municipal; que això de tràmit no en té absolutament res, ja 
que vol dir que quan Fisersa hagi de concertar crèdits ja no 
ho farà a través del plenari, sinó que ho farà la Junta de 
Govern Local; que es legal i que des d’aquest punt de vista 
no posen cap objecció; que són conscients que això es 
perfectament legal, però que si en el mandat passat estaven 
en contra d’aquesta transferència de capacitat de prendre 
decisions polítiques ara també hi continuen estant; que amb 
moltes hi estan d’acord perquè són conscients que cal 
agilitzar els plenaris, però que algunes s’haurien de 
mantener; que d’alguna manera aquesta posició d’Esquerra 
Republicana l’avala l’informe de la intervenció que posa una 
alerta sobre el tant per cent de les operacions de crèdit que 
superen el 10% i que no està massa d’acord amb la legislació 
vigent; que de l’informe de l’interventor també es desprenen 
dubtes sobre si els òrgans corresponents de la comunitat 
autònoma que han d’autoritzar la concertació d’operacions de 
préstec tramitaran els expedients de concertació d’operacions 
de crèdit aprovades per la Junta de Govern Local; que creu 
que hi ha un espai de discussió legal en el percentatge del 
pressupost en què es poden concertar operacions de crèdit; 
que insisteix que poden estar d’acord amb la majoria dels 
punts que passarien a Junta de Govern Local i a l’alcaldia, 
però que hi ha alguns que per la bona transparència no 
s’haurien d’haver inclós sobretot aquest de les operacions de 
crèdit en un moment de compliació económica per tots els 
consistoris i que votaran en contra. 

Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que Iniciativa votarà en contra, ja que tot el que sigui 
discutir i buscar consensos en el plenari es bo per a la 
democracia i la cultura de la democracia a la ciutat; que 
votarà en contra; que no li fa res estar cinc o sis hores al 
Ple, ja que creu que el Ple està suficientment ben pagat com 
per poder estar discutint si fa falta cinc o sis hores i no a 
la carretera picant pedra a ple sol; que no li fa cap mena de 
mandra estar al Ple discutint per fer que la cultura 
democràtica de la ciutat i del país sigui millor de la que 
és. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que el grup popular votarà en contra; que  
s’està buidant de competències el Ple que es l’òrgan de 
representació més important i més democràtic, ja que hi són 
tots els grups i que ara es traspassa a l’alcalde i a la 
Junta de Govern Local; que creuen que els punts 4, 5, 6, 7, 
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8, 11, 12 i 13 han de passar pel Ple; que l’informe de 
l’interventor diu que considera que es incorrecte que els 
préstecs de Fisersa s’aprovin per la Junta de Govern  i que 
també els punts 1 i 2 de l’annex 2 haurien de ser pel Ple. 

Seguidament, intervé la senyora Felip Torres que demana 
disculpes per no haver llegit el punt 13 de l’annex 1; que no 
era la seva voluntat amagar aquesta informació, sinó que a la 
fotocòpia que té no hi ha la part del darrera i que li 
faltaven els punts 13, 14 i 15; que el govern es compromet a 
donar compte al Ple de l’adopció d’aquests acords si en algun 
moment les empreses de capítal íntegrament públic municipal 
requereixen en la concertació d’operacions de préstec que en 
tot cas haurien de ser aprovades pels òrgans socials 
corresponents de les empreses; que hi hauria d’haver una 
prèvia autorització per part de l’Ajuntament, però que es 
tornaria a sotmetre en el sí dels òrgans socials de l’empresa 
mercantil; que l’equip de govern no entén que s’hagi produït 
un buidatge de competències del Ple a la Junta de Govern; que 
s’ha deixat al Ple la presa d’acords de gran importància 
estratègica i de gran calat a la hisenda municipal com poden 
ser contractacions i concessions que superen el 10% de 
recursos ordinaris del pressupost així com els quatre anys 
per no vincular diferents mandats o legislatures; que també 
s’ha deixat la venda i adquisició de patrimoni quan supera el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost i que el govern 
entén que aquests acords que són els que poden portar més 
debat polític o més qüestions sobre la seva oportunitat i que 
s’han volgut mantenir al Ple municipal justament per afavorir 
aquest debat i consens entre tots els grups municipals. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que ja sap que ha estat una casualitat 
desafortunada de fotocòpies; que ja sap que no s’amaga 
informació; que s’està aprovant que els expedients per a 
l’autorització de la concertació d’operacions de crèdit a 
empreses de capital íntegrament municipal sense parlar de 
límits de res, per a la concertació d’operacions de crèdit; 
que no es limita res; que es deixa absolutament obert i que 
no poden estar d’acord en què això passi a la Junta de Govern 
Local; que demana que es faci arribar amb la màxima rapidesa 
possible un informe d’intervenció i de secretaria on es digui 
si això s’ajusta a l’actual normativa municipalista; que es 
refereix a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic i a la genèrica d’administració municipal; 
que demana un informe específic de secretaria i d’intervenció 
en què es contesti la pregunta de si s’ajusta a dret aquest 
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punt 13 que passaria a ser competència de la Junta de Govern 
Local. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Felip Torres 
que diu que encara que s’hagi delegat la competència a favor 
de la Junta de Govern el compromís de sotmetre a Ple aquestes 
vocacions en el moment que es doni la necessitat d’autoritzar 
operacions de préstec de les empreses municipals s’avocaria 
la competència al Ple de la corporació. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que pregunta si el que vol dir la senyora Marta 
Felip és que s’està acceptant que això no hauria de ser així; 
que s’hauria de redactar d’una altra manera i que més que el 
compromís verbal de passar-ho per Ple demana el compromís o 
l’informe escrit d’intervenció i secretaria que avalin si 
aquest punt 13 tal com està redactat es pot aprovar o si la 
seva aprovació contravé la llei. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquest 
es un tema controvertit en què el criteri de la secretaria 
general i de la intervenció municipal no era coincident; que 
en nom del consens, de la tranquilitat i de la seguretat 
jurídica de tothom no hi ha cap inconvenient en aplicar un 
criteri restrictiu i que aquest punt sigui retingut al 
plenari per a la tranquilitat de tothom; que davant el dubte 
el govern prefereix aplicar el criteri restrictiu de no 
delegar en la Junta de Govern; que es considera que a la 
Junta de Govern hi ha d’haver el govern de la ciutat i que 
els grups municipals ja tenen tots els seus espais de control 
i de participació regulats per llei; que no són partidaris de 
fer invents; que en d’altres ciutats es planteja la figura 
del cap de l’oposició i es plantegen coses que a vegades 
s’han de fer en nom del debat polític, de la participació 
política i del consens, però que no s’està en un escenari que 
requereixi aquest tipus d’afegits i que el sentiment general 
dels regidors i regidores es que davant del dubte es més 
prudent que aquest punt 13 sigui una competència que es 
reservi el plenari i proposa com a esmena que de l’annex 1 
del dictamen sigui suprimit el punt 13.  

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, 
l’esmena presentada per la Presidència. 

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 
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Bevià, Pujol Matas, Giró Fàbrega i  García Torralvo; en 
contra, els sis membres de l’Ajuntament següents: Olmedo 
Delestal, Borrego Torres, Cotcho Pi, Casellas Borrell,  
Guerrero Casero i  Monfort Peligero; i abstenir-se, els dos 
membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma i Mata Solsona. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que el vot no pot ser positiu, ja que 
consideren que a l’annex 2 hi continua havent una situació 
relativament semblant, però més díficil d’exemplificar en una 
esmena, ja que fa referència a molts articles de l’actual 
legislació que també afecten delegacions que ara tindrà 
l’alcalde  i que ofereixen molts dubtes, però que hi ha hagut 
un gest del govern de retirar el número 13 i que, en 
conseqüència, en lloc del vot en contra s’abstenen. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que agraiex les paraules del senyor Canet; que ja es pot 
veure quina es l’actitud del govern que vol ser més àgil, 
eficient i anar per feina; que en tot el que pugui ser 
susceptible de preocupació sempre s’aplicarà el criteri que 
davant del dubte la competència es pugui reservar o retornar 
al plenari i que el plenari fa la feina ben feta a 
l’anticipar-se a possibles problemes o discussions. 
 
----15. Personal: S’amplia el termini d’informació pública 
del document anomenat: “Estudi organització, valoració de 
llocs i estudi retributiu: Proposta d’organització i catàleg 
de llocs de treball” que va ser aprovat inicialment pel Ple 
de l’Ajuntament en la sessió del dia 5 de maig de 2011. La 
Presidència procedeix a la lectura de la proposta següent la 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“El Plenari de l´Ajuntament, en sessió de data 5 de Maig 
de 2011, va acordar aprovar inicialment la proposta final, 
referent a l´organigrama funcional, llistat definitiu de 
llocs de treball, identificació i assignació de factors 
complementaris, valoració econòmica i elaboració del catàleg 
de llocs de treball del document anomenat "Estudi 
organitzatiu, valoració de llocs i estudi retributiu: 
proposta d´organització i catàleg de llocs de treball" de 
Març de 2011, que figura com a annex número 1 , i el Catàleg 
de llocs de treball del document "Estudi organitzatiu,  
valoració de llocs i estudi retributiu:catàleg de llocs de 
treball" de Març de 2011, que figura com a document annex 2, 
que comprenen els acords específics que es relacionene 
atanyents al Catàleg de llocs de treball i a la nova 
estructura retributiva, entre ells, l´aprovació inicial del 
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calendari d´aplicació econòmica, l´adeqüació dels Nivells de 
Complement de destinació i els nous Complemenets específics, 
i la resta d´acords que es relacionen en l´esmentat acord de 
Ple de data 5 de Maig de 2011. El Plenari va acordar, 
igualment, sotmetre a informació pública els acords anteriors 
pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant publicació dels 
acords en el Butlletí Oficial de la província de Girona i en 
el tauler d´edictes, als efectes que els interessats en 
l´expedient endegat presentin les al.legacions corresponents 
en defensa dels seus drets i interessos legítims.  Aquest 
termini d´al.legacions es perllongarà fins el dia 16 de 
Juliol d´enguany. Atès que es considera convenient acordar 
d´ofici una ampliació del termini concedit  als interessats 
per a formular al.legacions a l´acord anterior de data 5 de 
Maig de 2011, i vist allò que es diposa a l´article 49 de la 
Llei 30/92, de Règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i essent aixi que 
l´acord d´ampliació corresponent s´ha d´adoptar abans de 
l´acabament del termini d´al.legacions establert,  aquesta 
Alcaldia-Presidència proposa al Ple de l´Ajuntament que 
adopti els acords següents:  Primer. Ampliar en 15 dies 
hàbils el termini d´informació pública establert per l´acord 
del Plenari de l´Ajuntament de data 5 de Maig de 2011, 
relatiu a l´organigrama funcional i als demés acords que es 
relacionen en l´expedient abans referenciat. Segon. Sotmetre 
l´acord anterior a informació pública, mitjantçant anunci 
publicat en el Butlletí de la província de Girona i 
publicació en el tauler d´edictes. Tercer. Autoritzar 
l´Alcalde President per a dictar i dur a terme tants actes i 
gestions com calguin per  a dur a terme els anteriors 
acords.”  
�

----16. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es 
produeixen les intervencions següents: 
 
----Fires i festes: Es proposen a la Generalitat de Catalunya 
les festes locals per a l’any 2012. La Presidència procedeix 
a la lectura de la proposta següent: 

“Vist l’escrit amb registre d’entrada  número 10.990/11, 
presentat per la Generalitat de Catalunya,  Departament 
d'Empresa i Ocupació, Serveis Territorials de Girona, en  el 
qual es sol·licita que l’Ajuntament de Figueres proposi les 
dues festes locals que s’han de fixar per a l’any 2012,  fent 
referència també als municipis agregats,  aquesta Alcaldia-
Presidència proposa al Ple de l'Ajuntament que adopti els 
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acords següents: 1r Proposar a la Generalitat de Catalunya, 
Departament d'Empresa i Ocupació, Serveis Territorial de 
Girona, la fixació del dijous 3 de maig, festivitat de 
l’Exaltació de la Santa Creu, i el divendres 29 de juny, Sant 
Pere, com a festes locals del municipi de Figueres per a 
l’any 2012. 2n  Establir per a l’antic municipi de Vilatenim 
la celebració per a l’any 2012 de les mateixes festes locals 
expressades a l’apartat anterior. 3r  Autoritzar l'alcalde 
president per a dictar i dur a terme tants actes i gestions 
com calguin per  a dur a terme els anteriors acords.” 

Seguidament el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la proposta abans 
transcrita. 
 A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar la proposta abans transcrita. 
 
----Protocol: No s’aprova la moció presentada pel grup 
municipal d’’’ICV-E’’ que proposava diversos acords amb motiu 
de la visita del Papa Benet XVI. El senyor Monfort Peligero 
procedeix a la lectura de la moció següent:  

“El Grup Municipal d´ICV-E de  a l’Ajuntament de 
Figueres presenta al Ple de la Corporació per al seu debat la 
següent: MOCIÓ. El 18 d’agost de 2011 té prevista l’arribada 
a Madrid del Papa Benedicte XVI per assistir a l’anomenada 
“jornada mundial de la juventut” (catòlica).  Per a aquesta 
visita s’han mobilitzat vuit Ministeris, l’Estat central ha 
pressupostat 25 milions d’euros; empreses privades han 
anunciat donacions per valor de desenes de milions d’euros, 
amb les conseqüents desgravacions fiscals per ser 
l’esdeveniment declarat “d’excepcional interès” i les 
institucions de Madrid, Govern regional i Ajuntament, tenen 
previst gastar desenes de milions en allotjaments, seguretat, 
sanitat, publicitat, activitats lúdiques, neteja, so i 
diferent parafernàlia. Hi ha càlculs que situen la despesa 
final prop dels 100 milions d’euros i una part important 
sortirà de les arques públiques, entre despeses directes i 
exempcions fiscals. A més, segons totes les informacions, el 
Govern i institucions de l’Estat tenen previst l’organització 
de diferents actes protocol·laris al més alt nivell, davant 
un esdeveniment  que és de caràcter privat i, en tot cas, 
exclusivament adreçat a una determinada Organitzacio 
religiosa. Com en anteriors i recents ocasions, el màxim 
representant de l’església catòlica, a més de ser rebut amb 
honors de Cap d’Estat, amb aquesta estranya confusió amb la 
que sol viatjar, entre suposada autoritat de l’Estat del 
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Vaticà i com a representant màxim de l’església catòlica, 
previsiblement llançarà, una vegada més, missatges excloents 
contra drets democràtics aprovats pels màxims òrgans de 
representació ciutadana de l’Estat espanyol, fet que no se li 
permet  a cap altre responsable polític del món, per 
considerar-lo una greu ingerència en assumptes interns i 
contrari tots els usos de la diplomàcia més elemental. Davant 
aquest fet, el Ple de l’Ajuntament de l´Ajuntament de 
Figueres manifesta el seu total desacord amb la rebuda 
programada per a rebre al Sr. Ratzinger (el que sigui rebut 
amb honors d’Estat i amb els protocols d’un mandatari 
internacional, ja que ve, exclusivament, en missió pastoral) 
i amb la despesa de diners públics per a activitats que no 
siguin les que genera una mobilització ciutadana: seguretat i 
neteja. En època de crisi no sembla raonable fer aquesta 
ostentació de despesa que són innecessàries i que només 
concerneixen a part de la ciutadania. D’acord amb tot 
l’anterior, es sotmet a la consideració del Ple l’aprovació 
dels següents: ACORDS. 1.- L’Ajuntament de Figueres exigeix 
al Govern de l’Estat Espanyols i recomana a les institucions 
territorials de Madrid que no destinin Diners públics per a 
l’esdeveniment “Jornada mundial de la joventut”(Catòlica), ni 
per la visita de Benedicte XVI a Madrid, per consistir en un 
esdeveniment  de caràcter privat, tret de lo derivat de la 
seguretat i neteja que requereix, habitualment, qualsevol 
mobilització i esdeveniment ciutadà (privat). 2.- 
L’Ajuntament de Figueres exigeix al Govern i a les màximes 
institucions que el Papa no sigui rebut amb protocols 
institucionals d’Estat ja que ve exclusivament a una missió 
pastoral privada. 3.- L’Ajuntament de Figueres exigeix al 
Govern i a les institucions de l’Estat que, en el cas que el 
Papa, com en anteriors visites, faci crítica vers formes de 
convivència del nostre Estat, vers lleis aprovades 
democràticament o debats que s’estan produint als òrgans 
legislatius, les refaci, portant la corresponent queixa a la 
institució catòlica i inclús, si es considera, es prenguin 
mesures jurídiques. 4.- En aquesta mateixa línia, 
l’Ajuntament de Figueres insta a la Fiscalia de l’Estat a que 
estigui atenta a possibles declaracions públiques de 
Benedicte XVI que puguin ser constitutives de delicte per a 
la salut o l’ordre públic.” 

Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que diu que en l’anterior Junta de Portaveus a 
través de la regidora Mireia Mata es va demanar que les 
mocions que es presentessin haurien de tenir una relació 
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objectiva amb la ciutat, però que s’ha considerat que, degut 
a la despesa econòmica que suposa aquesta  visita, també 
afecta la ciutat. 

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

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Mata 
Solsona que diu que al món passen moltes coses; que 
segurament no agraden a tots com s’inverteixen els recursos 
que a darrera instància són recursos públics; que per 
Esquerra Republicana Madrid queda molt lluny, però no tan 
lluny com voldrien que quedés; que el dia que Catalunya sigui 
independent no agradarà que es posin en els seus afers i que, 
per tant, prefereixen quedar-se al marge dels afers de 
Madrid; que es cert que aquests vint-i-inc milions d’euros 
que segurament s’invertiran en aquesta visita pastoral també 
són diners de les butxaces dels catalans, però que comparat 
amb els vint mil milions d’euros que anualment l’Estat 
Espanyol expolia a Catalunya això es pecata minuta; que, en 
relació a on es fa el tema i no de quin tema es tracta, el 
grup d’Esquerra Republicana no té ganes de pronunciar-se i 
que s’abstindran. 

Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que el grup socialista s’abstindrà; que aquesta moció  sembla 
una declaració retòrica; que es veritat que hi ha molta 
despesa, però que s’ha de tenir en compte la realitat del 
país, ja que un 20% de la població a Catalunya es declara 
catòlica practicant i que a la majoria de l’estat es encara 
molt més; que amb això no es justifica, ja que no acaba 
d’estar d’acord amb la despesa, però que tota aquesta 
inversió, tal com va passar a Barcelona, acaba deixant 
diners; que els indignats costen molts diners cada dia; que 
el sant pare critica, però que es una qüestió democràtica; 
que s’han d’acceptar les crítiques mentre no passin una 
línia; que no pot compartir l’exposició de motius quan es diu 
que aquest senyor ve privadament, ja que es un cap d’estat; 
que pot agradar o no; que s’ha d’intentar fer les coses 
mitjanament be; que cadascú ha de fer la seva festa; que se 
n’ha de treure el profit que es pugui; que s’ha de tenir en 
compte la realitat social del país; que el grup socialista 
s’abstindrà per una qüestió de principi; que no es un 
problema tan greu; que pot arribar a pensar que es beneficiós 
que aquesta persona estigui aquí i que personalment creu que 
aquest plenari no s’ha de posicionar en aquest sentit. 
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A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que el grup popular votarà en contra. 

Prossegueix amb l’ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que procedeix a la lectura de la intervenció 
següent: 

“Ens sorprèn la urgència amb què es vol tramitar aquesta 
moció municipal, que sembla voler distreure aquest Ple dels 
temes urgents que preocupen la ciutadania de Figueres. El 
nostre Grup sempre ha manifestat interès per les qüestions 
particulars, com les recents propostes de les CUP i del 
mateix Grup Municipal d’ICV-E a l’Ajuntament per a 
col·lectius de diferents grandàries, com els de les 
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, als qual es pretén 
destinar recursos i energies públiques, així com 
reconeixements que ja hem expressat que crearien precedents. 
Sobre la moció, amb un gran respecte per la precipitació amb 
què s’ha escrit aquesta "moció d’urgència", pensem que: En 
primer lloc, el nom en català de la persona que visita 
l’Estat el mes d’agost és Benet, i no Benedicte. Tot i que 
entenem que s’ha traduït potser del llatí o del castellà. 
Possiblement sigui oportú corregir-ho a les actes. Les 
desenes de milions que la moció afirma que es gasten en 
diferents àmbits (Madrid, Catalunya i Ajuntament) no estan 
prou concretades com per poder fer-se càrrec del fet. 
Evidentment no es poden prendre decisions sobre una afirmació 
absolutament indocumentada, no sigui que – com en el cas de 
la inauguració del monument  artístic de la Sagrada Família - 
la cosa, des de la perspectiva també econòmica, s’hagués de 
redimensionar. Les decisions d’Estat sobre alguns punts: 
protocol, respecte de drets democràtics, etc., es poden 
deixar en mans de les autoritats estatals, ja que la ciutat 
de Figueres, en aquest punt, no hi té massa res a dir. 
Possiblement el companys dels Grup d’IC-V a Madrid poden fer-
hi molt més, i els animen a que els ho demanin si estan 
convençuts que la democràcia corre perill. Finalment, ens 
resulta sorprenent el criteri sobre què és despesa pública 
justificada o no segons si es tracta de mobilitzacions 
ciutadanes d’acord amb un ideologia o no: la festa de 
l’orgull Gai a Chueca ha portat queixes, com segurament les 
porten altres concentracions. Generalment els ens públics 
s’ocupen de la seguretat, neteja i altres serveis, i més i – 
com sembla que les previsions assenyalen – a Madrid hi haurà 
milions de persones a mitjans agost. I en concret, per la 
part dels acords que s’escriuen, i per tal de no allargar-nos 
innecessàriament: Pensem que el Govern del PSOE té prou seny 



�

� ���

com per controlar les despeses en la situació actual. A més, 
ens consta que, possiblement en simptonia amb el Grup 
municipal de Figueres d’IC-V respondran amb decisió qualsevol 
“crítica vers les formes de convivència del nostre Estat”. La 
Fiscalia de l’Estat no ha de ser instada per un Ajuntament  a 
estar atenta a possibles declaracions públiques de la persona 
que esmenten pel fet que ja està sempre vetllant per això 
“d’ofici”, com és el seu deure. Possiblement, els advocats 
del grup Municipal d’IC-V poden fer les gestions i denúncies 
oportunes si es dóna algun atac al sistema democràtic, sense 
augmentar-ne una despesa prèvia, en temps de crisis. La 
qüestió dels protocols de la visita són responsabilitat de 
l'actual govern de l’Estat, d'esquerres, i secundàriament i 
potser de la Comunitat autònoma en qüestió. A Catalunya, fa 
uns mesos, no hi ha haver cap problema de protocol. A més, 
afegim que ens alegra l’entusiasme del grup municipal per 
defensar la ciutadania de “possibles delictes per la salut o 
l’ordre públic”, la qual cosa ens fa preveure que durant els 
propers anys estaran ben atents a qualsevol conculcació de 
les  llibertats, en tots els terrenys.” 

Prossegueix amb l’ús de la paraula la senyora Olmedo que 
diu que quan els altres han parlat ella ha escoltat i que no 
ha parlat ni ha rigut. 

Seguidament, intervé la senyora Felip Torres que diu que 
la seva intervenció no serà tan extensa; que la posició del 
grup municipal de Convergència i Unió es de votar en contra 
d’aquesta moció per la poca vinculació local que té; que 
s’està tractant un tema de vinculació general, tot i que, la 
destinació de recursos públics sempre es un tema d’interés 
local, però que no es un tema de molta vinculació local amb 
Figueres; que algunes dades que s’afirmen a la moció són 
inexactes; que s’està parlant que hi ha càlculs que situen la 
despesa final prop de cent milions d’euros i que s’hauria de 
comprovar l’exactitud d’aquestes afirmacions; que la religió 
catòlica és la religió majoritària a l’Estat Espanyol i que 
la destinació de recursos ha de ser proporcional a la mida de 
les diverses confessions religioses de l’Estat Espanyol; que 
hi ha un acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu; que 
encara que no agradi Benet XVI es el cap d’estat del Vaticà; 
que les coses són les que són i no les que agradaria que 
fossin; que tampoc els sembla adequat instar la Fiscalia a 
què persegueixi els possibles delictes que pugui fer Benet 
XVI, ja que ja es una funció inherent a la Fiscalia de 
l’Estat la de perseguir delictes i que no es considera 
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prudent exigir un excés de zel en aquesta funció quan es 
tracta de Benet XVI. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que diu que, quan a la urgència en la presentació de 
la moció, la visita del Papa es el dia 18 d’agost; que la 
moció insta l’Ajuntament a fer una sèrie de passos; que es 
veu urgent perquè el proper Ple es el 28 de juliol que 
estaria a molts pocs dies de la visita del Papa si 
l’Ajuntament hagués de fer moviments en aquest sentit; que en 
cas que aquesta moció s’hagués aprovat creu que es la data 
adequada per presentar-la, ja que el proper Ple estaria massa 
a prop de la visita del Papa; que no es pot posar la ma al 
foc que això no sigui una qüestió d’interés ciutadà per a 
algunes persones; que coneix molta gent que li interessa el 
tema i que li agrada que en aquest moment se n’estigui 
parlant; que el grup socialista sembla que està molt 
preocupat pel tema de la despesa i que proposa votar la moció 
punt per punt, ja que fa referència tant a temes econòmics 
com a temes de crítica vers formes de convivència a l’Estat. 

Seguidamemt, intervé la Presidència que diu que això es 
un dret que té el senyor Monfort. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA de no aprovar-la en votar a favor dels 
punts 1, 2 i 3 de la moció el senyor Monfort Peligero;  en 
contra, els quinze membres de l’Ajuntament següents:  
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 i Cotcho Pi; i 
abstenir-se, els quatre membres de l’Ajuntament següents: 
Casellas Borrell,  Guerrero Casero, Canet Coma i Mata 
Solsona; i en votar a favor del punt 4 el senyor Monfort 
Peligero; en contra, 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, 
Casellas Borrell i  Guerrero Casero; i abstenir-se, els dos 
membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma i Mata Solsona. 
 
----17. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les següents intervencions: 
 



�

� ���

----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre què es fa  amb l’ocupació de la via pública de 
la placeta baixa de la Rambla. Fa ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que hi ha una ocupació de la via 
pública il.legal a la placeta baixa de la Rambla; que hi ha 
molts ciutadans que s’estan començant a preguntar què fa el 
govern respecte això; que si demà arriba un turista i veu 
aquesta acampada suposarà que pot acampar i que el govern no 
li dirà res; que hi ha un negoci que es va obrir fa uns mesos 
a la part alta de la Rambla que va posar una taula d’un metre 
per un metre a la paret, que va passar el funcionari de torn 
i complint la seva obligació li va dir que allò no podia 
estar, ja que era ocupació de la via pública; que era una 
tauleta per posat un cendrer; que aquest senyor li va dir que 
estava pagant els seus impostos; que també li han fet notar 
que els acampats tenen una cuina de gas; que això no es gaire 
normal; que hi ha unes mesures de seguretat que s’exigeixen a 
la gent; que la cosa s’està passant bastant de to; que no vol 
parlar del tema d’enganxada de cartells i de pancartes que 
han tapat durant molts dies el momument de Narcís Monturiol; 
que des del govern i des de l’àrea de seguretat això no 
s’hauria d’haver permès ni una sola hora, ja que si qualsevol 
establiment o partit polític penja una pancarta en el 
monument a Narcís Monturiol hagués estat sancionat; que 
potser al senyor Vila li fa gràcia, però que es alcalde i que 
molta gent es pregunta si només fa complir la llei a alguns; 
que això s’ha de solucionar; que s’ha d’aplicar la llei com a 
qualsevol altra ciutadà; que si no es pot posar una tenda de 
campanya a la plaça de l’Ajuntament aquest senyors tampoc 
poden acampar a la placeta baixa de la Rambla; que hi ha unes 
normes, unes lleis i unes ordenances que s’han complir; que 
allò no és cap camping, sinó la placeta baixa i que no es pot 
acampar; que s’ha d’acabar amb aquesta situació que ja es 
penosa i que el govern no fa absolutament res. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
senyor Borrego trasllada al plenari una preocupació que tenen 
molts ciutadans, no només veïns i comerciants de la placeta 
baixa de la Rambla, sinó també altres ciutadans i ciutadanes 
i el govern de la ciutat; que no es comparable el moviment 
dels indignats i les accions polítiques i de movilitzacions 
que s’han fet amb altres circumstàncies que el senyor Borrego 
ha descrit; que una immesa majoria de la ciutadania ha 
comprès i se sent complice d’alguns dels reptes ideològics i 
les denúncies que s’han fet; que es una evidència que hi ha 
malestar a la societat i a la comunitat i que la política 
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convencional sovint no està a l’alçada de les circumstàncies; 
que s’apareix davant la ciutadania com només ser capaços de 
barallar-se i no d’aportar solucions; que es comparteix la 
preocupació del senyor Borrego perquè aquesta acampada 
continua a l’espai públic i a la placeta baixa de la Rambla; 
que el govern de la ciutat comprèn el malestar que s’ha 
generat a l’entorn d’aquest moviment dels indignats; que 
també comprèn que especialment els més joves hagin sentit la 
necessitat d’indignar-se davant de moltes coses que no 
funcionen; que una altra cosa és si han estat més afortunats 
o desafortunats a l’hora de concretar una acció o una altra i 
si això continua tenint sentit que s’expressi d’una manera o 
d’una altra; que segurament poden arribar a estar tots 
d’acord que determinades formes de movilitzar-se en aquests 
moments ja estan esgotades; que segurament aquest moviment ho 
sap i que en faran d’altres; que el govern de la ciutat ha 
treballat amb molta cura i delicadesa; que en tot moment s’ha 
estat conscient de les dues realitats, ja que políticament i 
ideològicament aquest malestar hi és; que no es volia negar 
ni reprimir, però que determinades formes d’expressar-se 
arribaven a un moment que ja quedaven superades pel pas dels 
dies i les setmanes, ja que ja s’havien traslladat els 
missatges a l’opinió pública; que es molt legítim que es 
faci; que els hauria de reconfortar que hi hagi milers de 
ciutadans que vulguin participar de l’acció política; que no 
es correcte que s’afirmi que aquest govern no ha estat actiu 
amb aquest tema, ja que la Presidència, el senyor Yécora, 
l’inspector i el sotsinspector s’han ocupat abastament 
d’aquest tema; que es té un principi de preacord amb el 
moviment dels indignats acampats a la placeta baixa de la 
Rambla que si no es torça, ja que aquest es un moviment de 
base assamblearia que revisa d’aquesta forma les seves 
decisions cada vespre, aquest cap de setmana aixecaran 
definitivament el campament de la placeta baixa de la Rambla; 
que aquest cap de setmana serà el darrer en què aquesta 
movilització físicament s’encarna a la placeta baixa de la 
Rambla; que els bons oficis i la bona predisposició d’aquests 
joves acampats a la placeta baixa de la Rambla i els bons 
oficis de la regidoria, de l’inspector i del sots-inpector de 
la Guàrdia Urbana han fet que la ciutat visqués com una cosa 
raonable que puguessins expressar aquest malestar i que ja 
s’hi posi final; que comprèn i valora la preocupació del 
senyor Borrego; que ha de ser compatible en ser conscients 
que aquest malestar hi és; que en cap cas el govern ha estat 
partidari d’aplicar la violència, ja que aquests joves han 
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tingut una actitud cívica, responsable i de diàleg; que, quan 
se’ls va demanar que es considerava que era absolutament 
impropi d’un moviment cívic que s’embrutís el monument a 
Monturiol o que es pengessin adhesius o pancartes al monument 
a Dalí, ho van entendre a la primera; que hi ha hagut una 
actitud de diàleg i de comprensió i que aquest es un moviment 
polític que no s’expressa en base als paràmetres 
convencionals. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que agraeix la resposta de la Presidència; que 
no van ser tan comprensible, ja que el monument de Monturiol 
va estar bastants dies tapat i el momument de Dalí amb 
papers; que la comprensió es deseguida; que en cap moment ha 
demanat que s’apliqués la violència; que el grup municipal 
popular sempre ha demanat que es compleixi la llei per 
tothom; que demanen que si passa això o una altra situació 
des del primer  moment s’actuï com s’actua amb qualsevol 
altra situació; que si demà apareix amb una tenda de campanya 
a la plaça de l’Ajuntament serà sancionat i que s’ha de fer 
el mateix; que des del primer dia s’ha de fer complir la llei 
i que no parlen de violència, sinó de fer complir la llei. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que el grup municipal socialista està d’acord amb la solució 
a què ha arribat el govern; que aquest es un moviment 
interessant que ha fet despertar alguna consciència; que 
s’han condemnat algunes actituds com les que es van veure per 
la televisió que va patir la Presidència, però que no deixa 
de ser un moviment interessant amb el que, fins i tot, s’hi 
pot simpatitzar; que pregunta si de les converses mantigudes 
per les que s’aixeca aquest campament en quedarà alguna cosa 
o si per part del govern de la ciutat simplement s’ha 
aconseguit que es desacampi o hi ha algun algun tipus 
d’iniciativa; que pregunta si se’ls facilitarà algun espai 
perquè puguin seguir colpejant les consciències dient que 
s’han de tenir llistes obertes; que no s’han de barallar 
tant; que s’ha de procurar que tot sigui més transparent i 
democràtic; que és interessant que això continuï passant i 
que pregunta si han aconseguit alguna cosa de la que tots es 
puguin sentir orgullosos. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que en el marc d’aquestes converses s’han 
començat a apuntar algunes complicitats per fer possible que 
es puguin expressar políticament. 
 Seguidament, intervé el senyor Yécora Romero que diu que 
s’imagina que tots els presents estaran d’acord que 
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circumstàncies excepcionals del país han fet que esclatés una 
moviment abolutament excepcional; que la gestió d’aquesta 
situació generada pel moviment d’indignats havia de tenir 
forçosament un tractament excepcional, però que s’està fent, 
ja que la cosa no està encara conclosa; que la Presidència ha 
informat que la idea de tots es que les tendes de campanya 
desapareguin el cap de setmana, però que s’ha de continuar 
parlant amb ells en el sentit que puguin tenir presència i 
possibilitat d’informar a la ciutadania de la mateixa manera 
que qualsevol altre polític o ciutadà que estigui degudament 
organitzat. 
 
----Assistència social: Pregunta que formula el senyor Canet 
Coma sobre si durant una temporada d’aquest estiu el Casal de 
la Gent Gran estarà tancat per problemes laborals amb alguns 
dels treballadors. Fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que ha de parlar d’un tema que no es competència 
municipal, però que pot ser de preocupació municipal; que 
pregunta sobre si a la Presidència li consta que durant una 
temporada d’aquest estiu el Casal de la Gent Gran estarà 
tancat per problemes laborals amb alguns dels treballadors; 
que quan parla de problemes es refereix a la no substitució 
d’alguns dels treballadors i que pregunta com es valora i si 
la Presidència en la seva condició de parlamentari del grup 
de Convergència i Unió pensa que hi pot fer alguna cosa en 
aquest camp. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
govern viu amb preocupació aquesta circumstància que s’ha 
traslladar al director territorial que està estudiant les 
mesures que es poden emprendre per poder-ho resoldre. 
 
----Ajuntament: Preguntes que formula el senyor Monfort 
Peligero sobre per què no s’ha publicat a la web municipal el 
pressupost de 2011 i per què no es fan públiques les actes de 
la Junta de Govern Local i del Ple. Fa ús de la paraula el 
senyor Monfort Peligero que diu que al darrer tram de la 
passada legislatura l’alcalde de l’Ajuntament va traslladar a 
tots els grups municipals una proposta de Codi Ètic que 
finalment no es va debatre i que es referia a la 
transparència i al foment de la participació ciutadana; que 
el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya pregunta per què 
no s’ha publicat a la web municipal el pressupost de 2011 per 
tal de facilitar l’accés a la informació que conté a tota la 
ciutadania; que per què no es fa públic, eliminant la 
informació susceptible de poder estar afectada per la 
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protecció de dades personals, el contingut de les 
convocatòries dels ordres del dia de les Juntes de Govern i 
dels Plens i de les actes de les Juntes de Govern i dels 
Plens i que per què s’utilitza el perfil de Facebook de 
Figueres Ciutat per fer anuncis d’actes i esdeveniment i no 
com a una veritable eina de transmissió pública d’informació 
municipal. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el Codi 
Ètic va ser una iniciativa que no va recollir massa 
complicitat dels grups del mandat anterior; que formava part 
d’una bateria de mesures de modernització de l’administració 
que considerava s’havia d’establir un contracte amb la 
ciutadania; que tots els serveis que es presten han de ser 
objectius, transparents i avaluables; que això afecta la 
prestació dels serveis i a un cert codi de conducta dels 
regidors i regidores amb un seguit de propostes per ser 
vistos per la ciutadania amb la dignitat que mereix 
l’exercici de l’acció política; que el Codi Ètic es 
recuperarà en el marc d’aquest procés de modernització de 
l’administració i de la feina dels regidors i regidores; que 
es buscarà novament el consens, ja que aquest tipus de 
qüestions no es poden aprovar a cops de majoria; que quan un 
plenari es prou madur i prou còmplice per fer coses 
d’aquestes que requereixen una certa qualitat de l’acció dels 
electes ho fa; que va manifestar el propòsit de fer-ho, però 
que segurament era un moment inoportú per conjuntura, ja que 
s’estava a tres mesos de les eleccions i  es comprensible que 
el plenari considerés que ja no valia la pena debatre-ho, 
sinó que havia de ser el nou govern el que l’impulsés; que 
aquest Codi Ètic es farà; que recollia diversos aspectes de 
participació ciutadana; que el senyor Monfort també ha 
esmentat el tema dels pressupostos, de les actes de les 
Juntes de Govern i dels plenaris; que en el marc d’aquesta 
nova reflexió que s’engegarà durant el mandat es pot anar 
parlant, ja que per part de la secretaria general en algun 
moment s’ha fet alguna consideració sobre els límits de la 
publicació d’algunes de les actes i dels acords que es 
prenen; que el govern comparteix l’objectiu de fer d’aquestes 
polítiques de transparència i de participació ciutadana un 
objectiu central i que es tindrà ocasió de treballar-ho i de 
parlar-ho.   
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que diu que entén que se’n seguirà parlant i que es 
recorrerà els propers plens a millorar la transparència i fer 
de l’Ajuntament de Figueres un ajuntament de parets de vidre. 



�

� �	�

 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que aquest es un objectiu compartit pel senyor Monfort, pel 
govern i molt probablement pel conjunt del consistori; que 
tots plegats hauran de posar sobre la taula mesures que tenen 
a veure en convertir l’ajuntament en una administració molt 
més moderna i amb la incorporació de noves tecnologies i que 
això ha d’ajudar des del punt de vista de les complicitats en 
la participació ciutadana. 
 
----Ferrocarrils: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre si s’ha negociat amb Adif per tenir menys temps 
tancats els passos a nivell. Fa ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que la setmana passada va sortir la 
notícia d’un augment de trens de rodalies a Girona; que es 
una notícia satisfactòria, però que a Figueres hi ha dos 
passos a nivell; que es té l’honor de ser de les poques 
ciutats que tenen passos a nivell; que un augment de més 
trens vol dir que aquests passos a nivell estaran més temps 
tancats; que hi haurà més caos circulatori; que el tema dels 
passos a nivell es va tocar en la campanya electoral; que 
dintre quatre anys estarà igual, ja que no es posa fil a 
l’agulla, sinó que es un tema de campanya i res més; que 
pregunta si el govern no ha negociat amb Adif per veure si es 
poden tenir aquests passos a nivells menys temps tancats, ja 
que quan un tren arriba de Barcelona abans d’arribar a 
l’estació ja es baixen els passos a nivell; que això vol dir 
que el tren arriba a l’estació, descarrega, torna a carregar 
i es posa en marxa i que durant tot aquest temps el pas a 
nivell està baixat; que s’hauria de negociar amb Adif, ja que 
si es guanyen 5 minuts en cada parada del tren seran 5 minuts 
que els cotxes no hauran d’esperar; que hi hauria més 
fluidesa; que es una cosa molt senzilla i que pregunta si el 
govern ha parlat amb Adif per donar més fluidesa al trànsit 
en aquest sentit. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquest 
no es un tema de campanya electoral, sinó que preocupa i ha 
de preocupar l’alcalde i el govern de la ciutat; que ahir, 
junt amb el senyor Xavier Ludevid, van mantenir una important 
reunió amb el conseller de política territorial i amb el seu 
secretari general per estudiar qüestions que tenen a veure 
amb el futur ferroviari al seu pas per Figueres; que demà ha 
de venir el senyor Ricard Font, director general, i que a 
l’ordre del dia hi ha com a tema central veure què es fa en 
relació al model ferroviari figuerenc especialment si es té 
en compte que el context econòmic fa que cada vegada sigui 
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més utòpica la solució que s’havia plantejat de la variant 
nord ferroviària circumval.latòria del Castell de Sant 
Ferran; que  el senyor Borrego està encertat quan diu que es 
inadmissible que la ciutat de Figueres tingui dos passos a 
nivell; que aquest tema forma part de l’agenda de treball del 
govern, però que el senyor Borrego estarà d’acord que tots 
han de ser conscients del context econòmic en què es viu, de 
la dificultat financera que passen les administracions, el 
govern d’Espanya i el govern de la Generalitat; que en els 
propers mesos hi haurà eleccions generals; que la ciutat de 
Girona té gratitud immensa al senyor Alvarez Cascos que es el 
ministre que va fer possible el soterrament del tren; que no 
sap si un canvi de govern a Espanya ha de permetre una 
complicitat diferent amb el govern d’Espanya, ja que salta a 
la vista que en aquests moments està sota mínims tal i com 
expressa continuament el govern de Catalunya i tots els 
ajuntaments afectats amb aquests tipus de qüestions; que el 
senyor Borrego s’ha d’apuntar a la seva agenda de treball que 
l’endemà de les eleccions, segons com hagin anat les coses, 
pot acompanyar el govern en aquests temes; que es pot 
acreditar que aquest tema preocupa al govern, ja que ahir el 
matí es va reunir amb el conseller Lluis Recoder; el 
secretari general Damià Calvet i el gerent d’urbanisme per 
parlar d’aquesta qüestió i que demà hi haurà una reunió amb 
el director general, Ricard Font. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que el grup popular està a disposició del 
govern per fer de pont si hi ha un possible canvi de govern a 
Espanya; que abans de les eleccions van tenir la visita del 
senyor Ayala quetindrà un càrrec molt important en 
infraestructures si hi ha aquest canvi de govern; que un 
futur govern del Partit Popular i un futur Ministeri de 
Foment del Partit Popular tindrà l’absoluta complicitat per 
solucionar aquest problema i que per part del grup municipal 
popular es farà tot l’esforç que calgui per poder tirar això 
endavant. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que ho agraeix; que en pren nota i que l’endemà de les 
eleccions parlarà amb qui s’ha de fer acompanyar per anar a 
Madrid. 
 
----Ajuntament: Prec que formula el senyor Casellas Borrell 
sobre perque es retransmetin les sessions plenàries a la 
pàgina web de l’Ajuntament i pregunta que formula sobre com 
està tot el tema amb Ryanair. Fa ús de la paraula el senyor 
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Casellas Borrell que diu que una de les coses que es podria 
començar a parlar i que realment es econòmic es que des de la 
pàgina web de l’Ajuntament es poguessin retransmetre les 
sessions plenàries; que entén que tot el Ple no, però que per 
part dels serveis de premsa de la casa es podria anar fent un 
“cortar i pegar” del més interessant de les intervencions; 
que  pregunta com ha anat tot el de Ryanair; que al Ple es va 
estar debatent una moció; que la Presidència es va 
comprometre a fer el que pogués en la seva condició de 
Diputat i amb la seva bona relació amb el govern de 
Catalunya; que no posa en dubte que la Presidència ha fet el 
que ha pogut, ja que es perfectament conscient de quina es la 
importància de l’aeroport per al Museu Dalí; que s’ha pogut 
constatar que el turisme que arriba amb Ryanair no es només 
de sol i platja, sinó que té un cert poder adquisitiu; que es 
un turisme cultural; que es gent al voltant dels 40 anys; que 
entén que el senyor Font, director general, té les seves 
estratègies de negociació amb Ryanair; que ha de dir el que 
ha de dir i que tots l’han de recolzar, però que pregunta que 
què s’augura en el futur, ja que ahir la Presidència va estar 
amb el conseller de política territorial i que potser van 
tenir oportunitat de parlar sobre això i que demana una mica 
d’explicació. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquest 
es un tema que ha de preocupar a tots; que a la tarda va 
tenir una reunió específica sobre el futur de Ryanair amb 
l’alcalde de Girona, amb el senyor Ricard Font i amb el 
conseller de política territorial; que ha de ser caut, ja que 
no voldria parlar en boca de tercers, però que es evident que 
en aquests moments les negociacions entre Ryanair i el govern 
de Catalunya són molt difícils; que no s’escapa a ningú que 
Ryanair es una companyia molt difícil per negociar; que 
segurament no ajuda el fet que l’aeroport de Girona depengui 
de Ryanair; que segurament s’hauria d’haver fet alguna altra 
estratègia de diversificació diferent; que en aquests moments 
els govern de Catalunya ha formulat una proposta d’aportació 
milionària i un seguit de propostes complementàries en forma 
d’incentius perquè aquesta companyia aposti per l’aeroport de 
Girona, però que els propers dies serà públic que l’aposta 
estratègica de Ryanair en aquests moments és la T1 de 
Barcelona; que es volen fer un espai a la T1 de Barcelona; 
que creuen que, si en aquests moments posen el peu allà, des 
de la T1 de Barcelona agafaran quota de mercat de companyies 
que no se sap del cert que a mig termini puguin continuar; 
que volen jugar fort aquesta carta; que Reus ha acabat 
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malament; que algunes de les línies que avui estan operant a 
Girona són clarament rendibles per Ryanair i que també consta 
que els sap greu abandonar del tot Girona, però que s’està en 
un moment delicat que es possible que acabi malament; que la 
posició dels alcaldes de Figueres i de Girona va ser que el 
compromís econòmic que en aquests moments està fent el govern 
de Catalunya per garantir el suport en forma de promoció 
turística de la regió de Girona si al final no són utilitzats 
per retenir Ryanair haurien de servir per fer polítiques de 
promoció turística de la Costa Brava Nord, de Girona i de 
l’àrea dels Pirineus que es un altre dels grans actius 
turístiques que es té a la regió de Girona; que si es parla 
en termes mèdics es pot dir que es té un pronòstic delicat; 
que el govern de Catalunya està fent el correcte; que quan 
s’han de criticar es critiquen; que no es pot fer més; que 
lamentablement Aena no té una política que ajudi; que amb una 
relativa major liberalització de la política de taxes podria 
permetre que els aeroports petits poguessin competir amb els 
grans; que això ara no es fa; que és el Ministeri de Foment 
el que fixa la política de taxes; que com a gironins i 
gironines s’haurà d’exigir al govern de l’Espanya el traspàs 
de l’aeroport de Girona; que d’això segurament el senyor 
Canet també en sap molt, ja que deu estar cansat de sentir-ne 
parlar i de reivindicar-ho; que en aquests moments el 
ministre Blanco no en vol ni sentir parlar; que diuen que per 
ells això es un aeroport d’interès general; que es un 
escàndol que puguin dir això, ja que a efectes pràctics 
l’aeroport de Girona es un aeroport que finança aeroports 
deficitaris de la resta de l’Estat; que en el futur l’única 
aposta de veritat que podrà fer l’aeroport de Girona es 
intentar tenir el màxim d’autonomia de gestió; que ha de 
poder fer una política pròpia comercial i de taxes, però que 
això ha de passat perquè el govern de Catalunya hagi 
aconseguit el traspàs dels aeroports de Girona, Reus i 
Sabadell i que reconeix que es un tema delicat i amb 
pronòstic reservat. 
 
----Personal: Pregunta que formula el senyor Monfort Peligero 
sobre si s’han iniciat els tràmits per a l’aprovació d’un 
Reglament Municipal que reguli la segona activitat. Fa ús de 
la paraula el senyor Monfort Peligero que diu que hi ha una 
persona amb una disminució física adquirida d’un 65% que està 
afectada per la manca d’un Reglament municipal que reguli la 
segona activitat i que pregunta si s’han iniciat els tràmits 
per a l’aprovació del Reglament Municipal que desenvolupi 
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l’article 43 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
Policies Locals, ja que hi havia el compromís d’elaborar 
durant el transcurs de l’any següent a l’aprovació de l’acord 
regulador de condicions de treball del personal funcionari 
dels anys 2006-2008. 
 Seguidament, intervé la senyora Felip Torres que diu que 
pot confirmar que s’han iniciat els tràmits; que s’ha fet un 
primer esborrany de Reglament per part de l’àrea de Recursos 
Humans; que ja s’havia iniciat a l’anterior mandat; que té 
sobre la taula aquest esborrany; que s’ha de repassat i que 
quan s’incorpori la tècnic de Recursos Humans es passarà a 
fer els tràmits per a la seva aprovació inicial. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que pregunta si se li pot donar una data aproximada 
de quin és el calendari perquè això estigui aprovat i en 
funcionament, ja que fa molts mesos que dura. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Felip Torres 
que diu que ha de passar per comissió informativa i s’ha de 
fer consulta al Comitè de personal i que podria passar pel 
Ple del mes de setembre. 
 
----Obres-llicències: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre si les obres a la gasolinera de l’hipermercat 
Eroski estan dintre del temps i  si des de l’àrea de 
mobilitat es té previst per on entraran els vehicles que 
portaran aquest material perillós. Fa ús de la paraula el 
senyor Borrego Torres que diu que sembla que s’han tornat a 
començar les obres a la gasolinera de l’hipermercat Eroski; 
que aquestes obres estaven aturades i que podria ser que 
hagués passat el temps que havien demanat; que entén que si 
s’han tornat a obrir les obres deu ser perquè estan dintre 
del temps i que pregunta que es confirmi si aquestes obres 
estan dintre del temps; que els veïns han fet arribar la seva 
intranquil.litat, ja que no entenen gaire que actualment les 
gasolineres es desplacen del centre de les ciutats i que ara 
se’n col.loca una a l’interior; que cal recordar el perill 
que suposa, ja que està al costat de vivendes i d’un 
col.legi; que no entenen gaire com entraran en aquest recinte 
els vehicles amb el material perillós; que no es veu per on 
entrarà  un vehicle que es bastant llarg i com ho farà i que 
pregunta si des de l’àrea de mobilitat es té prevista aquesta 
situació.   
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que per part 
d’aquesta empresa es va demanar una pròrroga de la llicència; 
que aquesta activitat està regulada per llei i està 
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autoritzada; que qualsevol supermercat que té superfície 
suficient per fer-ho la pot dur a terme si així ho considera 
i que no es discrecional de l’Ajuntament atorgar-lo o no, 
sinó que si algú fent ús del seu dret li vol posar ho pot 
fer. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que la segona pregunta que ha fet ha estat si 
des de l’àrea de mobilitat està previst com entraran els 
vehicles de matèries perilloses i de llargada bastant 
considerable; que direcció general de trànsit marca que el 
combustible es una matèria perillosa; que actualment no 
podran girar gaire correctament i que pregunta si allà està 
previst fer-hi alguna cosa, ja que es poden trobar que el 
primer dia arribi una camió cisterna que no pugui girar. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que aquest tema està previst i regulat; que no hi ha cap 
problema; que totes les ciutats grans del món tenen 
gasolineres al seu interior; que les gasolineres són un 
servei més que forma part de la trama de serveis que atenen 
la vida d’una ciutat; que l’opinió de la Presidència és que 
cada vegada hauria de ser menor la presència de cotxes, de 
gasolina i de gasoil a les ciutats, però que aquest es un 
procés en el que es va avançant a poc a poc; que  mentre hi 
hagi cotxes aquest es un servei que s’ha de poder garantir; 
que es legítim que l’empresa Eroski vulgui posar una 
gasolinera; que la mobilitat queda absolutament resolta; que 
si el senyor Borrego coneix una mica la zona sap que allà hi 
ha dos grans avingudes que són l’avinguda Fages de Climent i 
l’avinguda Maria Àngels Anglada que disposen d’importants 
rotondes; que són dos grans vials que no tenen que presentar 
cap problema des del punt de vista de la mobilitat; que en el 
segon semestre de l’any previsiblement s’iniciaran les obres 
d’urbanització de tot el sector conegut com el sector Hotel 
Ronda; que la propietat està en condicions de començar i que 
només esperava si hi havia algun indici que la situació 
econòmica millorés, ja que avançar diners, començar a 
urbanitzar i tenir l’ànim de tirar endavant projectes només 
té sentit si això es pot fer. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que la Presidència no ha contestat la 
pregunta; que demana que se li faci arribar un informe de 
Guàrdia Urbana sobre per on tenen previst fer passar aquests 
camions per anar a la gasolinera i que sobre el plànol podrà 
veure si passaran o no, ja que la Presidència no ha aclarit 
per on passaran. 
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---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint hores i cinquanta-cinc minuts,  de la qual cosa 
dono fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


