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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.22 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 2 de desembre de 2011 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 2 
de desembre de 2011, sota la Presidència de l'Alcalde 
Santiago Vila Vicente es reuneixen els membres de 
l'Ajuntament en Ple: Marta Felip Torres,  Manuel Toro Coll, 
Josep Maria Godoy Tomás, Mercè Castelló Turró,  Joaquim Felip 
Gayolà, Joaquim Ferrer Sala, José Luis Yécora Romero, Sònia 
Trilla Bevià, Dolors Pujol Matas, Pere Giró Fàbrega, Sergi 
García Torralvo, Maria Angels Olmedo Delestal, Diego Borrego 
Torres, Margarita Cotcho Pi, Pere Casellas Borrell, Mireia 
Guerrero Casero, Francesc Canet Coma, Mireia Mata Solsona, 
Joan Font Ribera i  Xavier Monfort Peligero, amb assistència 
del secretari general, Fernando González Cebrián, i de 
l'interventor, Carles Pigem Ramis, per tal de fer la sessió 
ordinària en primera convocatòria. 

A les setze hores i sis minuts, el President declara 
oberta la sessió. 
 
----1. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat d’un Informe sobre l’activitat institucional de 
l’alcalde. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
de l’informe següent:  
 “ACTIVITATS INSTITUCIONALS DE L'ALCALDE. Novembre. 
Dimarts 1 de novembre. - Ofrena floral en memòria de tots els 
figuerencs difunts al cementiri. - TM El Jardí. Concert de 
Tots Sants a càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà i 
el saxafonista figuerenc David Salleras. Dijous 3 de 
noviembre. A BCN Entrevista amb el: - Sr. Albert Toledo, 
director d’habitatge. - Sr. Antoni Taigner, subdirector 
d’Habitatge. - Sra. Sónia trilla, regidora. - Josep Navarro, 
tècnic d’habitatge. Tema: habitatges buits a la ciutat. - BCN 
Reunió amb Sr. Grau, director de l’ INCASÒL. Tema: barri 
gitano i solars del Parc de les Aigües. - Inauguració del 
mini Casino situat a la Pujada del Castell. Divendres 4 de 
noviembre. - Acte amb joves de la Marca de l’Ham per parlar 
sobre la seva proposta de barri. - Presideixo el Consell 
Social de la Fundació Salut Empordà. - Junta General de 
FISERSA. - Galeria El Claustre. Presentació de l’exposició 
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del pintor Joan Mateo. Dissabte 5 de noviembre. - A Navata 
Visito l’estudi de l’escultor Figuerenc Eudald de Juana. - A 
Navata. Recepció a la Fundació Casamor. - TM El Jardí La 
Traviata de Giuseppe Verdi. Dilluns 7 de noviembre. - Reunió 
amb amb el Sr. Carles Guasch, vicepresident  del centre 
d’Estudis històrics del ferrocarril Espanyol. - Reunió amb 
els veïns del C/ Monturiol. - Tema: ampliació de la vorera 
davant del Restaurant Lizarran. Dimarts 8 de noviembre. - 
Girona Trobada amb els alcaldes de les capitals de comarques 
Gironines per tractar temes comuns. - Granollers. Reunió 
alcaldes per a la Pau. Dimecres 9 de noviembre. - BCN reunió 
amb Sergi Belbel, director del Tatre Nacional de Catalunya. 
Tema: possiblitat de portat a Figueres una de Pous i Pagés. - 
BCN Sopar amb l’associació d’empordanesos Entremuntanats. 
Dijous 10 de noviembre. - Reunió amb  el Sr. Albert Vilalta, 
director de TABASA. Tema: tunel del Castell de Sant Ferran. - 
Inauguració del Festival Ingràvid. - Presentació del Llibre  
poemari “L’agulla del destí”   de la  Sra. Carme Pages. 
Divendres 11 de noviembre. - Inauguració de la botiga 
Opticalia situada a la cantonada del C/ Nou a la Rambla. - TM 
El Jardí. Nit del comerç. Lliurament premis comerç. Dissabte 
12 de novembre. - Viatge amb el tren turístic a Portbou. 
Diumenge 13 de noviembre. - Presentació dels equips de la 
Unió Esportiva. Dilluns 14 de novembre. - Signatura de la 
pressa de possessió de la presidenta del Consell Municipal de 
Vilatenim. - Reunió amb representants de l’equip directiu i 
l’AMPA del col·legi Carme Guasch. Dimarts 15 de  novembre. - 
Entrevista amb un grup d’alumnes de l’IES Monturiol. Tema: 
eleccions. Dimecres 16 de novembre. - Reunió amb Ricard Font, 
director general de Transports i Mobilitat i el Sr. Xavier 
Flores, subdirector. Dijous 17 de novembre. - Cercle Sport, 
Auditori Narcís Monturiol. Presentació del Memòrandum  del 
VIII premi Mª Àngels Anglada, otorgat a Sergi Pàmies per 
l’obra Bicicleta estàtica. Diumenge 20 de noviembre. - Visita 
als col·legis electorals. Dilluns 21 de noviembre. -  Reunió 
del jurat dels premis “Maria Pagés”. Dimarts 22 de novembre. 
- Reunió amb el Sr. Joan Terrades, president de la Cambra de 
la Propietat Urbana. - Reunió amb veïns del c/ Concepció. 
Tema: sorolls acústics. - Consell d’administració 
d’ECOSERVEIS. - TM El Jardí. Concert de Santa Cecília “ 
patrona dels Músics”. Actuació de la Jove Orquestra de 
Figueres, l’Orquestra de Cambra de l’Empordà i l’Orquestra 
Versatile del Casino Menestral. Dijous 24 de noviembre. - 
Sala de Plens. Acte acàdemic en memòria de Josep Mª Bernils i 
Mach. Divendres 25 de noviembre. - TM El Jardí. Mostra de 
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cinema de Muntanya. Edurne Pasaban. Dissabte 26 de noviembre. 
- Pasejada per la Fira Gastronòmica. - Museu del Joguet. 
Presentació del Llibre Famillium de Glória Cañet. Diumenge 27 
de novembre. - Assemblea Triangle Blau. - Poliesportiu. 
Lliurament del premis del VI Trofeu de tir amb Arc Ciutat de 
Figueres. - BCN  Assisteixo a l’espectacle de Dansa del 
ballarí Àngel Corella. Dilluns 28 de novembre. - Signatura 
conveni amb representats del comerciants de la plaça de 
l’estació per fer un mercat mensual. Dimarts 29 de novembre. 
- BCN Smart City. Ponència amb als alcaldes de: Sao Pau I, 
Anan (Nigéria) i el str. Jaume Santacana de l’Ajuntament de 
Barcelona. - BCN Reunió amb el Sr. Francisco Vizcaino, 
director de la divisió de Catalunya Oriental d’ENDESA.” 
�

----2. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat d’uns Informes sobre l’activitat de les àrees. Fa 
ús de la paraula el senyor Godoy Tomàs que diu que el dijous 
passat va tenir una reunió amb el director general 
d’immigració; que el senyor Sergi Garcia es va reunir amb la 
presidenta de l’associació de famílies Lesbianes Gays 
Transexuals i Bisexuals de Catalunya en el marc de l’acció 
ciutadana i que cada setmana es fa una visita a cadascun dels 
barris de la ciutat per explicar la distribució dels 
districtes i tenir una mica d’intercanvi d’opinions. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que, el  
2 de novembre, es va reunir amb l’entitat que té la intenció 
d’organitzar el mercat medieval dins de les activitats de 
“Figueres, ciutat de mercats”; que el 3 de novembre amb 
l’alcalde van inaugurar el Mini Casino de la Pujada del 
Castell; que el 4 de novembre hi va haver una reunió per a la 
creació del mercat “Sabors catalans a Figueres”; que el 7 de 
novembre es va reunir juntament amb l’alcalde amb els 
representants del tren turístic; que el 8 de novembre va 
tenir una reunió amb els marxants de la Plaça de Catalunya 
que van manifestar les seves inquietuds en diversos temes; 
que el 9 de novembre va tenir una reunió amb l’associació 
Slow Food Empordà per a l’organització del mercat de la 
terra; que l’11 de novembre es va reunir amb els responsables 
d’Economia i Finances de Barcelona per tractar de diversos 
temes pressupostaris i de finançament; que el 12 de novembre 
es va desplaçar a Portbou amb el tren turístic; que el 16 de 
novembre es va reunir amb els representants de l’empresa que 
implementa les Smart Cities, ciutats intel·ligents, que 
exposaven les activitats que estan duent a terme a Figueres; 
que el 17 de novembre l’empresa Accendo va exposar diversos 
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projectes solidaris de coaching i recolzament personalitzat 
per als programes municipals; que el 19 de novembre es va 
entrevistar amb el degà del col·legi d’advocats per 
col·laborar en temes de mediació i arbitratge; que el 24 de 
novembre va assistir, al Palau de Congressos de Girona, als 
actes organitzats per la Caixa sobre el Nou model de 
creixement en el  que van intervenir, entre d’altres, 
Salvador Alemany, que va fer un recull de la situació actual; 
que el 25 de novembre va presentar la jornada de TAX-BBVA 
Mitjans de finançament per a les empreses; que el 26 de 
novembre va inaugurar junt amb l’alcalde la Fira Alimentària 
de la Catalunya Nord; que el 29 de novembre hi va haver una 
presentació del taller d’agricultura ecològica i una 
plataforma d’internet per a vendes de productors i 
agricultors; que el 30 de novembre hi va haver un acte 
d’accions transfrontereres com a eina per fer front a la 
crisi en què les universitats de Perpinyà i de Girona van fer 
aquesta presentació dels diversos projectes que estan en 
marxa en aquests moments i que l’1 de desembre es va 
inaugurar el mercat Empordà Selecte a la plaça de l’Estació. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que en Junta de Portaveus s’ha parlat de la 
modificació del Reglament Orgànic Municipal; que des del grup 
socialista valoren positivament aquesta informació que dóna 
la Presidència i els tinents d’alcalde, però que potser 
caldria ajustar-ho d’alguna manera diferent; que al final 
s’allarguen molt les sessions plenàries; que és evident que 
el govern ho fa perquè l’oposició pugui fer el control que 
toca; que això està bé; que s’agraeix, però que possiblement 
s’allarga molt el Ple; que certes qüestions que són de molt 
interès per a l’oposició han de passar al final del Ple; que 
llavors tots estan cansats; que el cansament fa que no 
s’estigui tot el brillant que s’ha d’estar en aquell moment; 
que es té un servei de premsa que pot divulgar molt bé moltes 
de les qüestions que el govern està explicant; que s’hauria 
d’intentar que, enlloc de preocupar-se molt d’acotar el final 
del ple, que aquesta intervenció inicial de la Presidència 
fos una mica més ajustada i ràpida, ja que creu que la 
Presidència i el tinent d’alcalde han coincidit en alguna de 
les explicacions que han donat i que s’hauria d’endreçar tot. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que li 
sembla correcte; que creu que val la pena; que això va sortir 
en el seu moment per garantir la transparència de l’agenda 
institucional del govern; que s’ha de fer compatible amb anar 
per feina i que en la propera Junta de Portaveus se’n pot 
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parlar per poder fixar els criteris d’allò que l’oposició 
considera que es necessari que el govern expliqui. 
 A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar per 
assabentat dels informes sobre l’activitat de les àrees. 
 
----3. Ajuntament: Es ratifica la inclusió en l’ordre del dia 
del punt número 6. 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 punt 6 de l'ordre del dia de la 
sessió ordinària convocada per a les setze hores del 
divendres dia 2 de desembre de 2011 consta el titulat: 
“Proposta relativa a autoritzar un Conveni amb l’Institut 
Olivar Gran per a la cessió de l’ús del gimnàs”. La urgència 
de la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia està motivada 
per la necessitat de disposat d’instal.lacions esportives. 
Per tot això, l'Alcaldia Presidència, en virtut d'allò 
exposat més amunt, proposa que s'adopti l'acord següent: 
Únic.- Ratificar la inclusió del punt al qual s’ha fet 
referència més amunt a l’ordre del dia de la sessió ordinària 
abans esmentada.” 
 
----4. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de 
l’alcaldia del dia 16 de novembre de 2011 pel qual es va 
aprovar la signatura de l’addenda al Conveni de col.laboració 
interadministrativa amb els Ajuntaments de Lloret de Mar i 
Olot a fi d’accedir a una subvenció per a projectes de noves 
tecnologies. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret de 
l’alcaldia següent: 
 “Vist l’informe del cap del departament d’informàtica 
que diu el següent: “L’Ajuntament de Figueres, juntament amb 
els Ajuntaments d’Olot i Lloret de Mar, va concórrer a la 
convocatòria d’ajuts realitzada per la Diputació de Girona 
per a projectes de noves tecnologies. A fi i efecte de la 
presentació de la corresponent sol.licitud, es va signar un 
conveni entre les tres administracions esmentades el 28 
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d’abril del 2011, on entre d’altres elements, s’acordava la 
representació a l’Ajuntament d’Olot. La Diputació de Girona 
per acord de Junta de Govern de 21 de juny de 2011 va aprovar 
un ajut de 30.000 euros (15.000 per 2011 i 15.000 per 2012) 
equivalent a un 17% del projecte esmentat, que pujava 180.000 
euros. En el punt 5è del conveni signat es disposava la 
formalització d’una addenda al conveni esmentat on es 
formalitzaria la proposta de gestió conjunta de l’actuació 
beneficiària dels ajuts i es facultava als alcaldes dels 
municipis a activar-la. Un cop revisat el contingut de 
l’addenda, sols cal dir que s’adiu integrament amb les 
condicions de seguiment i control de l’esmentat projecte. Es 
recomana signar l’addenda a fi de poder realitzar el 
seguiment i la justificació de la subvenció corresponent.” 
Aquesta alcaldia president resol: Aprovar la signatura de 
l’addenda al Conveni de col.laboració interadministrativa amb 
els Ajuntaments de Lloret de Mar i Olot a fi d’accedir a 
aquesta subvenció.” 
 
----5. Pressupostos: Es modifiquen els plans d’inversions 
previstos en el pressupost de l’exercici 2011. La Presidència 
procedeix a la lectura de la proposta següent: 

“L’Ajuntament en Ple per acord del dia 3 de febrer de 
2011 va aprovar definitivament el pressupost general per a 
l’exercici de l’any 2011, així com els annexes previstos a 
l’article 166 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, entre els 
que figuren els plans d’Inversió i finançament. L’Alcaldia-
Presidència per Decret de data 26 d’abril de 2011 va aprovar 
la liquidació del pressupost de l’exercici 2010 amb 
incorporació de les despeses d’inversions amb finançament 
afectat. Atès que es necessari efectuar modificacions en les 
finalitats per les que inicialment foren pressupostades en el 
pla d’inversions, així com preveure l’execució de les 
modificacions de crèdit, és per tot això que aquesta 
Alcaldia-Presidència proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció 
dels acords següents: 1. Modificar els plans d’inversions 
previstos en el pressupost de l’exercici 2011, de conformitat 
amb el que preveu l’article 166.2 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, així com la relació d’inversions incorporades en el 
pressupost de l’exercici 2011 i procedents de la liquidació 
del pressupost de l’any 2010 de conformitat amb el que preveu 
l’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i amb 
incorporació de les despeses d’inversions que s’han 
d’executar durant l’any 2011 amb la seva financiació, i les 
modificacions pressupostàries següents: 
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Baixes partides: 
11.03R10.430.632 ROM.EQUIPAMENTS CENTRES SOCIALS       7.564,00 € 
11.02R.1515.632 ROM.INVERSIONS OFICINA TURISME  18.866,48 € 
      TOTAL BAIXES  26.430,48 € 
 Altes partides: 
11.02R.15150.632 PROJECTE AMPLIACIO BIBLIOTECA  21.226,73 € 
11.02R.15151.632 ESTUDI PREVI INSTAL. FOTOVOLTAIQUES  5.203,75 € 
      TOTAL ALTES  26.430,48 € 
2. Exposar al públic l'expedient de modificacions 
pressupostàries de conformitat amb el que preveu l’article 
177.2 del Reial Decret 2/2004. 3. Autoritzar l'alcalde-
president perquè faci tants actes i gestions com calguin per 
a l'execució dels acords anteriors.” 
 Seguidament, intervé el señor Font Ribera que pregunta 
en què consisteixen les partides que es donen de baixa 
d’equipaments de centres socials; que cal preguntar si les 
plaques fotovoltaiques han d’anar a la Biblioteca, ja que en 
les partides d’alta hi ha un estudi per a la instal·lació de 
plaques; que des de la Candidatura d’Unitat Popular sempre 
han demanat que s’hauria de remodelar l’actual Biblioteca en 
comptes de fer-ne una de nova; que li sembla molt positiu el 
gir que ha fet l’equip de govern, però que potser ara no és 
el moment més adient per començar a engegar el procés 
d’ampliar la Biblioteca, ja que per temes de personal s’ha 
hagut de retallar l’horari i dies de la setmana; que el 
govern s’hauria d’esperar a fer aquests estudis a tenir prou 
gent i diners per poder fer funcionar una Biblioteca més 
gran. 
 A continuació, fa ús de la paraula el señor Toro Coll 
que diu que causen baixa dues partides d’inversions, ja que 
s’han adjudicat per menys import del que hi havia consignat 
inicialment; que hi ha aquest sobrant que es pot utilitzar 
per poder fer el projecte d’ampliació de la Biblioteca i 
l’estudi previ d’instal·lacions fotovoltaiques; que això que 
es fa ara només correspon a l’apartat econòmic; que això no 
vol dir que s’aprovi el projecte, sinó tenir una reserva de 
crèdit per poder-ho fer i que això, en el seu moment, passarà 
per la corresponent comissió on es podrà valorar 
l’oportunitat o no d’aquest projecte. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Font Ribera 
que diu que ja entén que aprovar això avui no vol dir que 
demà mateix es faci, però que si s’estan modificant els 
pressupostos de 2011 és per fer alguna cosa en les properes 
setmanes i que tal com estan les arques de l’Ajuntament ara 
no és el moment per començar a plantejar aquesta ampliació. 
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 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que pregunta que a quin destí estaven previstos aquests 
equipaments de centres socials i que què es deixarà de fer 
donant de baixa aquesta partida, ja que els equipaments dels 
centres socials són una prioritat que fa temps que s’havia 
mantingut; que queda molta cosa a fer als centres socials; 
que entén que és època de prioritats i que pregunta que què 
és el que es deixarà de fer, ja que si les dues partides 
d’alta són les dues que estan apuntades no justifica que es 
deixin de fer les coses que segurament explicarà el senyor 
Toro que es deixen de fer. 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que el projecte sobre l’ampliació de la Biblioteca puja prop 
de 22.000 euros; que es fa amb gent de fora; que pregunta si 
es pot fer amb gent de la casa, ja que una altra vegada es 
tornen a trobar amb projectes molt cars quan hi ha tècnics, 
arquitectes i gent preparada i que si es pogués fer seria una 
manera de reduir despesa. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que, des del punt de vista estrictament de 
la qüestió econòmica, és una partida d’inversions; que quan 
són inversions es posa a licitació un projecte per un import 
determinat que poden ser 50.000 euros; que es pot produir una 
baixa, ja que les empreses que hi concorren, enlloc de fer-ho 
per 50.000 euros, diuen que ho faran per 36.000 euros; que en 
aquella partida hi pot quedar un sobrant de 14.000 euros, ja 
que la consignació inicial era de 50.000 euros; que aquest 
romanent que queda s’ha d’utilitzar per alguna altra 
finalitat o amortitzar anticipadament els crèdits i préstecs 
que hi poden haver pendents; que això s’ha fet en alguna 
ocasió dintre d’aquest any 2011; que totes les baixes que hi 
havia de determinades adjudicacions de projectes es van fer 
servir per amortitzar anticipadament 1.200.000 euros de 
crèdits que hi havia i que quan hi ha un projecte pendent de 
posar-se en marxa es poden destinar aquests sobrants al 
finançament d’aquest projecte enlloc d’aquell altre que ja 
s’ha adjudicat per menor import del que hi havia previst en 
el pressupost inicial.  
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que el senyor Toro no ha contestat la pregunta o que 
potser l’ha formulada molt malament; que entén el raonament 
que ha fet que sobren diners quan hi ha un concurs públic que 
s’adjudica per menys quantitat; que, si ho ha entès bé, el 
senyor Toro ha dit que s’han adjudicat uns equipaments a 
centres socials que han costat menys diners; que pensa que no 
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s’ha produït d’aquesta manera; que no cal discutir-ho ara al 
plenari; que voldria comprovar quin ha estat aquesta mena de 
concurs públic per equipar centres socials en què s’hagin 
invertit menys diners; que, si fos així, la qual cosa dubta, 
demanaria que es destinés a continuar millorant les 
inversions a centres socials, ja que es necessiten 
extraordinàriament; que n’hi ha molts que estan encara sota 
mínims; que no s’ha fet mai per concurs; que no ho acaba 
d’entendre i que si s’hagués fet per concurs, la qual cosa 
dubta, demanaria que el sobrant es destinés a continuar 
millorant els centres socials. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que el govern de Catalunya, a través del 
departament de cultura, va manifestar que descartava la 
possibilitat que durant aquesta legislatura es pogués 
construir una segona Biblioteca a la ciutat; que això obliga 
a repensar com es resisteix, a quatre o cinc anys vista, amb 
el creixement de la població que es té, amb la utilització 
important de la Biblioteca, amb la pressió sobre el servei i 
amb el fet que aquesta Biblioteca exerceix funcions 
comarcals; que a un municipi com Vilafant també li 
correspondria tenir Biblioteca, però que no la té; que és 
possible que a mig termini el govern, per raons d’eficiència 
o d’economies d’escala, plantegi que la Biblioteca comarcal 
resisteixi i garanteixi l’accés a una Biblioteca pública i 
que reforci els serveis de Biblioteca que en aquests moments 
es presten des de la Biblioteca comarcal; que a la senyora 
Olmedo  li pot semblar que la quantitat pel projecte 
d’ampliació és petita o gran, però que el redactarà el mateix 
equip d’arquitectes que va redactar el projecte de 
Biblioteca; que si s’agafen estàndards del propi Col·legi ho 
fan per un import molt més petit del que seria normal en 
aquestes circumstàncies; que són uns grans coneixedors 
d’aquest edifici que està molt ben valorat; que és un bon 
edifici d’equipament; que hi ha edificis d’equipaments que 
són més precaris que es van fer per raons d’economies o pel 
que sigui molt funcionals; que aquest és un edifici que no és 
només funcional, sinó que és un molt bon edifici; que va 
semblar correcte encarregar el projecte d’ampliació al mateix 
equip d’arquitectes; que s’haurà de veure l’oportunitat de 
fer o no l’ampliació; que aquesta no és una decisió que es 
plantegi a curt termini, però que s’estarà a punt; que es 
tindrà aquest projecte d’ampliació fet; que segur que en 
algun moment es podrà desencallar per fer front al servei de 
Biblioteca a cinc anys vista; que està previst que qualsevol 



�

� ���

iniciativa de plaques fotovoltaiques a la Biblioteca haurà de 
ser finançada exclusivament per particulars; que serà una 
iniciativa privada i que la ciutat es beneficiarà del cànon 
que es desprengui com a conseqüència de fer possible aquesta 
instal·lació. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Font Ribera 
que pregunta si entre tots estaran pagant l’estudi per posar 
unes plaques fotovoltaiques d’uns particulars. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que es pagaran d’uns rendiments que 
obtindrà l’Ajuntament a través del cànon de l’aprofitament 
d’uns sostres i que així és com es funciona sempre. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que no s’ha donat l’oportunitat al senyor Toro de 
contestar les dues preguntes sobre si hi hagut un concurs 
públic; que ho dubta i que si s’hagués produït els sobrants 
s’haurien de destinar a continuar equipant els centres 
socials públics. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que aquest tema s’ha discutit abastament 
i que es tractarà en comissió tal com el senyor Canet ha 
ofert. 
 Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que està pendent de la resposta a la pregunta del senyor 
Canet per votar una cosa o una altra; que pregunta si 
realment hi ha hagut un concurs; que si s’han fet totes les 
actuacions que s’havien de fer per menys diners no té cap 
problema en votar a favor de la proposta, però que si no ha 
estat així i aquests sobrants es podrien reinvertir en els 
centres socials votarà una altra cosa i que li interessaria 
saber-ho. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que ha de confessar que en aquests moments 
desconeix si això s’ha fet per la via de demanar tres 
pressupostos o de fer la licitació pública; que no sap si el 
senyor interventor ho recorda; que el procediment normal, 
habitual i legal per fer qualsevol tramitació en temes 
d’inversions és, una vegada aprovada la inversió, demanar a 
l’empresa privada o als participants que presentin els seus 
pressupostos per poder-la adjudicar; que si està aprovat un 
plec de clàusules administratives per poder fer l’adjudicació 
es fa aquella via, però que si és una qüestió menor es fa per 
la via de demanar els tres pressupostos i a continuació 
s’adjudica; que això pot representar una baixa sobre l’import 
inicialment previst; que darrerament hi ha hagut baixes que 
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es poden arribar a qualificar de temeràries, ja que de la 
previsió inicial es baixa pràcticament a la meitat de 
l’import; que en aquests moments les empreses tenen voluntat 
i necessitat de treballar i acudir a aquestes licitacions 
públiques; que en aquest cas  concret hi ha un sobrant de 
7.564 euros per als centres socials de la ciutat; que 
s’ofereix a repassar en comissió amb el senyor Canet quines 
són exactament aquestes partides de les quals s’està parlant; 
que no té cap dubte que els procediments que s’han seguit són 
els previstos legalment; que el senyor Canet demanava que es 
destinessin els imports a mantenir aquests equipaments en 
centres socials i que és una qüestió d’oportunitat sobre 
quina és la destinació d’aquest sobrant, però que en aquests 
moments sembla interessant i oportú fer-ho per a la 
Biblioteca Municipal per poder deixar preparat aquest 
projecte d’ampliació per quan es pugui posar en marxa. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que el grup socialista es posiciona de manera similar a 
Iniciativa per Catalunya; que la vàlua del senyor Toro és 
inqüestionable; que li costa de creure que no sàpiga de 
quines partides concretes surten els 7.500 euros; que si no 
ho aclareix no podran votar a favor i que li costa molt 
creure que el senyor Toro no sàpiga de quina partida surten 
els 7.500 euros. 

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

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que pot entendre la primera part de la 
intervenció del senyor Toro, però que per al grup d’Esquerra 
Republicana és una cosa important de prioritats; que voten en 
contra perquè els centres cívics i socials necessiten 
urgentment moltes inversions; que no es poden dedicar 7.500 
euros a un estudi d’una cosa que potser es farà, però que no 
serà aquest any perquè la Generalitat no pot; que respecten 
les prioritats del govern i que voten en contra per aquest 
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motiu. 
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 

que el que és segur que no pot fer la Generalitat és la 
segona Biblioteca; que probablement podrà fer possible 
aquesta ampliació, però que no seria possible si no es té el 
projecte d’ampliació fet; que aquest és el motiu de la 
conveniència de fer-ho i que està suficientment explicat per 
a qui ho vulgui entendre. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que vol fer una precisió referida a 
l’argumentari del senyor Casellas que en termes processals és 
perfectament legítima; que el dia que es trobin al Jutjat 
poden utilitzar aquests tipus d’arguments, però que li ha 
donat la volta a un comentari, ja que el que ha dit és que la 
partida de la qual venen els 7.500 és exactament l’11.03 R10 
Romanents d’equipaments centres socials que s’han destinat 
per equipaments de centres socials; que desconeix a quins 
centres socials han anat destinats els equipaments, ja que no 
estava a l’Ajuntament en el moment en què tot això s’ha 
gestionat; que ha repassat els pressupostos d’ingressos i de 
despeses per veure on hi havia aquests romanents de crèdits 
que són els sobrants que ja han explicat; que aquests 7.500 
euros es destinen a una nova finalitat i que no entrarà a la 
qüestió de l’oportunitat. 
 
----6. Esports: S’autoritza un Conveni amb l’Institut Olivar 
Gran per a la cessió de l’ús del gimnàs. La Presidència 
procedeix a la lectura de la proposta següent la qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Vist que l’Ajuntament de Figueres no disposa actualment 
d’espais suficients per desenvolupar totes les activitats i 
competicions esportives dels clubs de la ciutat, entre 
d’altres el Club Tennis taula Tramuntana de Figueres i  
l’escola esportiva d'Hoquei Patins de l'escola Carme Guasch. 
Vist que l’Institut Olivar Gran disposa d'unes instal.lacions 
esportives, concretament d’un gimnàs i una pista 
poliesportiva, adients per a la pràctica  de diferents 
esports i entre ells, el tennis taula i la iniciació a 
l’hoquei patins. Vist l’informe presentat pel senyor Joaquim 
Rodríguez, del Servei d’Esports, en el qual exposa la 
urgència de poder disposar d'aquests instal.lacions i per 
tant la conveniència de formalitzar un conveni amb l’Institut 
Olivar Gran per a la regulació de les condicions en què el 
Departament d’Ensenyament cedeix a l’Ajuntament de Figueres 
l’ús del gimnàs de l’Institut Olivar Gran de Figueres amb 
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codi centre 17007609, per la pràctica  de diferents esports i 
entre ells, el tennis taula i la iniciació a l’hoquei patins, 
és per això que l'Alcaldia Presidència proposa que el Ple de 
l'Ajuntament adopti el següent acord: 1r. Autoritzar el 
conveni  entre l'Ajuntament de Figueres i l’Institut Olivar 
Gran de Figueres, segons document adjunt, per la cessió de 
l'ús del gimnàs per la pràctica  de diferents esports.” 
 
----7. Urbanisme: S’acorda una segona exposició pública del 
document de modificació puntual del Pla general número 19 en 
l’àmbit de la plaça Catalunya i el Recinte Firal que 
incorpora l’àmbit de la Casa Nouvilas i de la Plaça de la 
Música. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

“La Comissió Territorial d’ Urbanisme, en sessió de 10 
de novembre de 2010, va adoptar l’acord de suspendre la 
tramitació de la modificació puntual del pla general núm. 19, 
en l’àmbit de la plaça Catalunya i el Recinte Firal, del 
terme municipal de Figueres, fins que no es presenti un text 
refós que incorpori: “1.1. L’àmbit del recinte Firal s’haurà 
de mantenir com a sòl qualificat d’equipament públic i 
excloure el sostre privat, sense prejudici d’augmentar 
l’edificabilitat prevista pel planejament vigent. 1.2.- En el 
front de la Plaça del Gra, inclòs en els polígons d’actuació 
proposats (PA51 i PA52), s’haurà d’excloure la permissivitat 
d’aixecar un àtic, i mantenir la qualificació urbanística de 
zona d’ordenació de l’edificació per definició volumètrica 
(clau a15), amb un nombre màxim de planta baixa i 4 plantes 
pis.” Els serveis tècnics municipals, partint d’aquestes 
condicions, ha elaborat el document de modificació puntual 
que a més dels àmbits ja previstos de la Plaça Catalunya i 
del Recinte Firal, quines determinacions es reelaboren, 
s’incorporen incorporant dues previsions noves que es 
refereixen a la Casa Nouvilas i a la Plaça de la Música, a 
més de les ja previstes en els àmbits de la Plaça Catalunya i 
del Recinte Firal. Les modificacions proposades són: a) En 
l’àmbit Catalunya-Gra, el sòl de titularitat pública, es 
destina a sistema d’equipaments i dotacions, per construir-hi 
un edifici d’usos culturals. Per millorar la connexió de 
vianants entre la plaça del Gra i la de Catalunya, es proposa 
la delimitació de dos polígons d’actuació en els terrenys de 
titularitat privada. b) En el Recinte Firal, es proposa una 
nova zona amb la clau a92RF, per poder construir-hi un hotel 
i balneari, creant una nova polaritat en aquesta part de la 
ciutat, conjuntament amb els equipaments previstos. Modificar 
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el planejament vigent a l’illa situada a la cruïlla de 
l’avinguda de Roses amb la Ronda Sud, per poder-hi construir 
un hotel i balneari, i alhora establir els paràmetres 
normatius de la finca restant d’equipament i dotacions per 
tal de possibilitar l’establiment d’un auditori, viver 
d’empreses, centre d’exposicions,...l sòl ara destinat a 
sistemes d’equipaments i parcs, places i jardins, disminueix 
la dimensió resultant segueix essent adequada per a aquests 
usos. Aquesta reducció, queda compensada en altres zones de 
la ciutat. c) A la casa Nouviles, adquirida recentment per 
l’administració, es determina el seu destí com a sistema 
d’equipaments i dotacions de serveis per als ciutadans. c) I, 
a l’espai qualificat d’equipaments i dotacions, on ara 
s’ubica la plaça de la Música, es reconeix l’ús actual 
d’aquests terrenys, per a qualificar-lo com a sistema de 
parcs places i jardins. Pel que respecta a la plaça del Gra, 
deu la seva morfologia actual, bàsicament a la coberta que 
dona aixopluc al mercat. L’espai que configuren les façanes, 
no té el mateix pes que en altres espais tancats. La creació 
d’uns àtics suficientment retirats de la façana, i en tot el 
front d’una de les cares de la plaça, no interferiran en la 
percepció de l’espai. L’equipament públic que es proposa 
construir en la resta de zona actualment qualificada de a15, 
haurà de tenir major alçada que l’edificació residencial, tot 
i que no tingui més nombre de plantes, per requeriments 
normatius i de confort. La creació de l’àtic esmentat 
contribuirà a acabar i regularitzar les alçades dels futurs 
edificis, tant públics com privats des de tots els punts de 
vista. S’ha d’assenyalar també, que no s’augmenta el sostre 
que el planejament vigent atribueix a les dues propietats i 
que la proposta millora substancialment la relació entre la 
plaça del Gra i la plaça Catalunya, essent aquesta operació 
urbanística d’interès públic al millorar el paisatge urbà, i 
ampliar l’espai destinat als vianants, preveient la creació 
d’un equipament al servei dels ciutadans en un lloc tan 
cèntric com el proposat. Per tot l’anterior, ateses les dues 
modificacions introduïdes, procedeix d’acordar una segona 
exposició pública,  i, atès el que disposa el Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, la Comissió Informativa de 
territori i servei a les persones proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció dels acords següents: 1r.- Acordar una segona 
exposició pública del document de modificació puntual del Pla 
general núm. 19, en l’àmbit de la plaça Catalunya i el 
Recinte Firal, del terme municipal de Figueres, que incorpora 
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l’àmbit de la Casa Nouvilas i de la Plaça de la Música. 2n.- 
Exposar al públic aquest acord, amb l’expedient complet, per 
termini d’un mes, als efectes de la presentació de les 
al·legacions que hom consideri adients de formular.  Aquest 
document de modificació puntual es podrà consultar, durant 
aquest termini d’informació pública,  també, a la pàgina web 
de l’Ajuntament:  figueres.cat. 3r.- Notificar aquest acord 
al Consell Comarcal de l’ Alt Empordà, i obrir el període 
d’audiència, pel termini d’un mes. 4t.- Facultar l’alcaldia 
presidència per a l'adopció de tants  actes i gestions com 
calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 
� Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que sobre el paper és una iniciativa que té importants 
bondats; que no s’augmenten els metres; que es possibilita la 
implantació d’un equipament privat en una zona que podria ser 
d’interès; que el grup socialista votarà en contra pel 
posicionament que habitualment ha anat tenint; que consideren 
que l’illa de cases de la zona de la plaça Catalunya i els 
seus voltants no hi hauria de ser; que s’hauria de seguir amb 
el propòsit de ser una sola unitat i que, per això, hi 
votaran en contra. 
��

---- Durant la intervenció del senyor Casellas Borrell, a les 
setze hores i quaranta-sis minuts, prèviament autoritzat per 
la Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Canet Coma. 
 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que diu que s’abstindrà com sempre que es parla 
d’una modificació del Pla general; que durant la campanya 
tots els grups polítics van coincidir en la necessitat de 
redactar un nou Pla general; que tots hi van posar molt 
d’ènfasi sobretot el grup de Convergència i Unió; que encara 
no s’ha tingut cap contacte per tal de començar a treballar 
en una nova redacció del Pla general; que fa sis mesos que 
està format el consistori; que és prou dificultós redactar un 
nou Pla general com per dedicar-hi molts esforços i molt de 
temps; que encara no s’ha produït el primer contacte i que 
s’abstindrà en tot el que faci referència a modificacions 
puntuals de Pla general fins que es tingui el primer contacte 
que demostri que hi ha voluntat política de reformar i 
redactar un nou Pla general. 
 Seguidament, intervé el senyor Font Ribera que diu que 
votarà en contra d’aquest dictamen; que el motiu principal de 
tot això és poder cedir uns terrenys de titularitat municipal 
del Firal que actualment estan qualificats com a equipaments 
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perquè s’hi pugui fer un Spa; que això no és, ara mateix, una 
prioritat de l’Ajuntament; que votarà en contra; que una 
vegada s’ha descobert que no es fa una Biblioteca a la plaça 
Catalunya s’hauria d’obrir un procés de debat general als 
veïns de la zona, ja que la gent hauria de poder opinar i dir 
què creuen que s’ha de fer amb aquell espai i que l’opinió 
del senyor Casellas que s’ha de fer una sola plaça pot ser 
una opinió, però que s’hauria d’escoltar també l’opinió dels 
veïns. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que s’abstindran, ja que primer s’hauria de 
començar per fer un Pla general. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquesta 
modificació puntual del Pla general que es torna a exposar a 
exposició pública és herència del mandat anterior que va ser 
vista pel plenari reiteradament; que com a conseqüència de 
les consideracions que ha fet la comissió territorial 
d’urbanisme ara es torna a portar al plenari per ajustar 
encara més la proposta que es planteja; que s’engega una 
modificació de Pla general, ja que no tindria sentit perquè 
es va quedar que s’hauria de fer un nou Pla general 
d’ordenació urbana; que no tindria massa sentit que ara 
s’engeguessin modificacions puntuals noves, però que aquesta 
és una modificació que es va engegar en el mandat anterior 
que s’ha de culminar perquè està en tràmit; que ha sortit la 
necessitat de completar més metres d’equipament en els solars 
del recinte Firal; que s’incorpora una peça d’equipament que 
es diu la Casa Nouvilas que tenia la qualificació de 
residència; que és una qualificació innecessària perquè en el 
projecte de govern es considera que la Casa Nouvilas no ha 
d’acollir usos residencials, sinó que algun dia serà un 
equipament públic i cultural de la ciutat; que el punt de 
partida de tota aquesta reflexió es va fer quan es va 
dissenyar tota una estratègia de revitalització de la Plaça 
de Catalunya i de la Plaça del Gra; que hi havia un problema 
cronificat; que hi havia hagut una suspensió de llicències 
durant molts anys que perjudicava greument els veïns, ja que 
estaven en la incertesa de si s’havia de procedir al 
progressiu enderroc de tot aquell cordó d’edificis que 
separen la plaça de Catalunya de la plaça del Gra; que sempre 
es pensava que sí que s’havia d’enderrocar; que semblava que 
la predisposició municipal seria que algun dia es 
connectarien la Plaça de Catalunya i la Plaça del Gra; que la 
reflexió que en aquells moments es va encarregar al despatx 
d’arquitectes Cáceres va convèncer que seria un error; que 
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era molt més interessant mantenir una separació, ja que 
garantia les proporcions entre la Plaça de Catalunya i la 
Plaça del Gra; que, una vegada garantida aquesta separació 
física amb un cordó d’edificis per a habitatges i comerços, 
també es va obrir la reflexió de què es faria amb el solar 
que no ha tingut mai la qualificació de zona verda; que quan 
en temps de l’alcalde Lorca es va fer el pàrquing soterrat a 
la plaça, aquell va ser un sobrant de finca que tenia la 
qualificació de residencial i que per alguna circumstància la 
ciutat no va activar; que tampoc es va fer en temps de 
l’alcalde Armangué; que quan el govern va entrar es va 
dinamitzar el solar, ja que es va considerar que tenia un 
valor molt important; que s’havien de plantejar si 
s’aprofitava per a usos residencials o si es convertia en un 
solar per a equipament; que el mandat va ser molt llarg i que 
en funció de les conjuntures van anar evolucionant les 
posicions dels diversos grups; que el govern s’ha mantingut 
en el convenciment que per a la coherència de tot l’espai 
urbà d’aquella té interès edificar en aquell solar; que el 
senyor Font ha preguntat que per què no es fa un procés de 
participació ciutadana; que segurament en el marc del nou Pla 
general aquesta serà una bona ocasió, ja que el nou Pla 
general és el gran moment en el qual la ciutat pot dir com 
s’imagina el futur; que les zones verdes al centre són un bé 
molt escàs i molt valuós, però que aquí no es té una zona 
verda, sinó que es té un solar i que provisionalment el 
govern Lorca va fer l’actuació que necessitava la ciutat que 
era fer un pàrquing soterrat; que es va deixar tot a punt 
pensant que algú ja ho dinamitzaria; que s’hi van plantar uns 
arbres i uns jardins infantils; que el que diu el senyor 
Casellas és absolutament sensat i raonable; que quan arribi 
el moment se n’ha de parlar; que la gran ocasió es diu nou 
Pla general; que en aquesta modificació de Pla general 
s’acosten més al desig del senyor Casellas que no al que 
permetia fins ara el planejament, ja que el planejament 
inicialment permetia fer-hi pisos, però que amb aquesta 
modificació puntual del Pla general aprovada definitivament 
és absolutament impensable fer-hi habitatges; que el dilema 
que haurà de discutir la ciutat és decidir si es construeix i 
s’hi fa un equipament o es deixa perdre els metres 
d’equipament en benefici de mantenir una zona verda; que se 
n’ha de parlar; que el govern té una opinió formada en base a 
les reflexions que ha fet durant els darrers quatre anys; que 
se n’ha parlar; que no s’ha de tenir cap posició rígida, ja 
que  seria dogmàtica perquè a curt termini no s’ha de prendre 
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cap decisió i no hi ha cap necessitat; que es pot obrir un 
procés de debat i que no hi ha d’haver cap inconvenient. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Font Ribera que diu que li sembla perfecte que la Presidència 
llenci la pilota de la participació en el Pla general; que 
pot ser un bon moment; que són molt conscients que allò que 
hi ha ara mateix sobre els plànols no és una zona verda, sinó 
que hi ha uns pisos; que són uns usos residencials; que no es 
perd una zona verda, però que per a la gent que hi va cada 
dia amb els nens allò és una zona verda encara que sobre el 
paper no ho sigui; que si deixa de ser una zona verda es 
perdrà una zona verda encara que els papers diguin una altra 
història i que a la gent que va allà amb la mainada no se li 
pot dir que allò són pisos, ja que ara mateix és una zona 
verda. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no s’està dirigint a la ciutadania, sinó a un regidor que 
ha de tenir cura de l’interès públic i del valor patrimonial 
que en aquest consistori els vint-i-un regidors defensen i 
intenten optimitzar; que el senyor Font, com a regidor, ha de 
saber que aquell solar té un valor i una qualificació 
determinada i que s’ha de decidir si se li dóna la utilitat 
que preveu el planejament o s’imposen unes restriccions en 
nom d’un altre criteri superior com pot ser la preservació de 
zones verdes.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que el grup socialista estava a 
l’equip de govern quan es va prendre la decisió de 
possiblement fer una Biblioteca allà, però que la Presidència 
ha de recordar que va manifestar públicament que no estava 
d’acord en construir una Biblioteca a 600 metres d’una altra; 
que no és un moviment de conjuntura electoral, sinó que el 
que en aquell moment va manifestar avui ho ha tornat a fer 
aquí; que la Presidència no li ha de fer passar bou per 
bèstia grossa i que s’ha de fer memòria. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que al llarg de l’anterior mandat el senyor Casellas va dir 
moltes coses; que no sap a quin moment del mandat es 
refereix; que ara no parla de la conveniència de fer una 
segona Biblioteca allà, sinó que s’està plantejant que es 
necessita dotar de més metres per a equipaments a la zona 
Firal; que es buida de la qualificació d’equipaments la Casa 
Nouvilas i de la qualificació de residencial el solar de la 
Plaça Catalunya; que el plantejament del govern és dir que 
algun dia aquest solar ha de servir per fer-hi un equipament; 
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que la possibilitat de trobar un solar al centre de la ciutat 
que pugui tenir 5.000 metres útils no és una cosa menor; que 
cal preguntar-se si es podria trobar un solar tan ben 
posicionat per fer polítiques públiques que pugui permetre 
tenir un equipament de referència; que podria ser que això es 
necessités; que s’haurien de pagar milions, però que ara es 
té; que no és cap valor d’aquest govern, sinó que se l’han 
trobat; que ara es té; que es fa aquesta modificació de 
plantejament; que el mes de gener començaran els treballs del 
nou Pla general; que es necessita haver aprovat els 
pressupostos; que el govern va dir en campanya electoral que 
s’havien engegat els treballs previs que han de fer possible 
el nou Pla general, però que al segon semestre d’aquest any 
passarien poques coses, ja que no es pot fer res més que 
això; que a partir del mes de gener s’anirà engegant i que es 
començarà pels processos de participació ciutadana que han de 
permetre aquest afegit de qualitat i de participació 
democràtica. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
tretze 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 i Mata Solsona; en 
contra, els tres membres de l’Ajuntament següents: Casellas 
Borrell, Guerrero Casero i Font Ribera; i abstenir-se, els 
cinc membres de l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, 
Borrego Torres, Cotcho Pi, Monfort Peligero i Canet Coma, 
aquest en haver-se absentat del saló de sessions un cop 
iniciat el debat del punt 7 de l’ordre del dia. 
 
----8. Patrimoni municipal: Es rectifica el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i Tècniques de la concessió a 
favor de la Fundació Privada Altem de domini públic per a la 
construcció i posada en funcionament d’un servei de teràpia 
ocupacional, es segrega una finca i s’adjudica la concessió 
del domini públic de la finca segregada. La Presidència 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 

“Per acord del Ple municipal de 5 de febrer de 2009 es 
va aprovar inicialment el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i Tècniques de la concessió a favor de la 
Fundació Privada Altem de domini públic per a la construcció 
i posada en funcionament d'un servei de teràpia ocupacional. 
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L'expedient es va sotmetre al tràmit d'informació pública 
sense que es presentéssin al·legacions, pel que va quedar 
aprovat definitivament. No obstant, no es va atorgar la 
concessió atès que calia aprovar un Pla Especial Urbanístic. 
Al Plec aprovat es feia constar, a la clàusula 1, que 
l'equipament es construiria a una franja de terreny situada 
dins la finca municipal inscrita al Registre de la Propietat 
amb el nº 1698, llibre 29, tom 2.862, foli 157 i s'annexava 
un plànol com a annex 1. Si bé el plànol és correcte la 
referència del nº de finca registral és errònia. Es tracta 
d'un error de fet que resulta clar amb la simple comparació 
del plànol annex al plec, plànols de la reparcel·lació i 
descripcions registrals. Atès que la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Girona en sessió de 27 de juliol d'enguany ha 
donat la conformitat al Text Refós del Pla Urbanístic de 
definició d'usos, ordenació del sector d'equipaments del 
Recinte Firal, al carrer d'Itàlia, núm. 26, i atès que 
l'aprovació definitiva s'ha publicat al DOGC de 14 d'octubre 
de 2011; vistos els informes emesos per l'arquitecte 
municipal i la Cap del Servei de Contractació; vist l'article 
105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, i l'article 93 i 137.4c de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques, la 
Comissió Informativa de Territori i Serveis a les Persones 
proposa al Ple, l'adopció dels següents acords: 1er.- 
Rectificar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i 
Tècniques de la concessió a favor de la Fundació Privada 
Altem de domini públic per a la construcció i posada en 
funcionament d'un servei de teràpia ocupacional aprovat 
inicialment pel Ple de data 5 de febrer de 2009 i que va 
quedar aprovat definitivament, en l'únic sentit que la finca 
registral dins la qual es construirà l'equipament és la finca 
inscrita al Registre de la Propietat de Figueres amb el nº 
1.699, llibre 29, tom 2862, foli 159 i aprovar el Text Refòs 
del Plec de Clàusules Adminsitratives Particulars i Tècniques 
de la concessió a favor de la Fundació Privada Altem de 
domini públic per a la construcció i posada en funcionament 
d'un servei de teràpia ocupacional que incorpora la indicada 
rectificació.  2on.-Segregar de la finca registral indicada a 
l'acord anterior una porció que té la descripció 
següent:"Finca de superfície total de 3.075,60 m2. sòl 
situada al carrer Itàlia nº 26 de Figueres que confronta: al 
nord amb el carrer Itàlia i la Plaça Europa, al sud amb la 
finca 86915-21, a l'est amb finca resultant 2 i a l'oest amb 
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carrer en cul-de-sac prolongació de la calçada oest de la 
plaça Europa i la finca resultant 2B. La descripció de la 
finca matriu restant, un cop feta la segregació, és la 
següent:"Finca de superfície total de 12.150,40 m2. sòl, 
situada al carrer Itàlia nº 28 de Figueres composta per dos 
porcions: Porció 2A:finca de 11.631,81 m2. sòl, que 
confronta: al nord amb el carrer Itàlia i la Plaça Europa, al 
sud amb la finca zona verda, a l'est amb carrer en cul-de-sac 
prolongació de la calçada est de la plaça Europa i la finca 
86915-12 i a l'oest amb resultant 1. Porció 2B: finca de 
518,59 m2. sòl, que confronta: al nord amb carrer en cul-de-
sac prolongació de la calçada oest de la plaça Europa, al sud 
amb la finca 86915-21, a l'est amb la finca resultant 1 i a 
l'oest amb la finca 86915-10. 3er.-Adjudicar a Fundació 
Privada Altem la concessió de domini públic de la finca 
segregada, d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives i 
Tècniques al que es refereix l'acord primer. 4rt.-Autoritzar 
l'Alcaldia-Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 
 

----9. Assistència social: S’aprova l’adhesió al Consorci de 
Salut i Atenció Social de Catalunya i a acceptar els 
estatuts. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

“Vist que aquest ajuntament està interessat en adherir-
se al Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya. Atès 
allò que disposen el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i la resta de normativa vigent, la 
Comissió informativa de territori i serveis a les persones 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords 
següents: 1r. Aprovar l'adhesió al Consorci de Salut i 
Atenció Social de Catalunya. 2n. Acceptar els estatuts del 
Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, publicats al 
DOGC núm. 5549 de data 20 de gener de 2010, amb els drets i 
obligacions que comporten. 3r. Consignar la quantitat de 
675,16 euros a la partida pressupostària 11 22 313 22699 en 
concepte de la quota corresponent a l’exercici 2011. 4t. 
Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de 
trenta dies hàbils, mitjançant anuncis que es publicaran en 
el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de la 
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corporació, i a ser possible a la seu electrònica i/o a la 
plana web municipal. En cas de no presentar-se cap reclamació 
o al·legació l’acord esdevindrà definitiu, sense necessitat 
de l’adopció d’un nou acord. 5è. Facultar l'Alcaldia�
Presidència perquè porti a terme tants actes i gestions com 
calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 

Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que per poder definir el sentit del seu vot pregunta quins 
seran els representants públics en aquest Consorci, si 
aquests representants seran càrrecs retribuïts i si tindran 
indemnitzacions i dietes. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que en funció de la seva condició de 
president de la Fundació Salut Empordà va ser proposat per 
ser vicepresident d’aquesta institució; que es va donar la 
circumstància que, malgrat que era el vicepresident, la 
ciutat de Figueres no formava part com a associada d’aquesta 
entitat; que formalment no era gaire correcte; que va ser 
convidat a formar-ne part; que així es va explicar a la 
comissió; que el president té una retribució reconeguda amb 
un règim de dedicació exclusiva; que la Presidència va 
renunciar a percebre ni una sola dieta d’indemnització, però 
que hi ha alguns membres que, en la mesura que tenen funcions 
executives, és possible que tinguin algun tipus de 
retribució; que no pot precisar qui en té i qui no i que sap 
segur que en té el president, ja que s’hi dedica 
exclusivament, però que no ho sap sobre la resta de membres. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Monfort 
Peligero que diu que felicita la Presidència per representar 
l’Ajuntament en aquesta institució i per no cobrar, però que 
votarà en contra, ja que la Presidència no pot assegurar si 
la resta de representants dels altres ajuntaments i 
institucions cobren; que no s’han d’adherir a un consorci que 
només suposa increment de càrrecs i d’altres representants 
públics i polítics; que votarà en contra, ja que entén que hi 
ha algú que està cobrant per ser representant públic en 
aquest consorci i que, davant del dubte, votarà en contra. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que no sap si el senyor Monfort ha tingut 
ocasió de mirar els estatuts del consorci que és com la 
patronal de tots els hospitals que estan a la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública, però que no formen per 
part de l’administració de la Generalitat; que és la patronal 
dels hospitals com el de la ciutat; que aplega normalment 
alcaldes de ciutats que tenen al seu municipi algun tipus 
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d’institució de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, 
però que no es pròpiament de la Generalitat de Catalunya; que 
és una institució que actua com a lobby dels interessos dels 
ajuntaments que tenen institucions sanitàries; que en el seu 
moment es va plantejar ampliar el radi de treball a temes de 
serveis socials; que finalment s’ha acabat especialitzant 
sobretot en temes de salut; que aplega les institucions, 
fundacions i consorcis locals que presten aquests tipus de 
serveis i alhora presta funcions d’assessorament; que des del 
consorci es va gestionar el procés de selecció de l’actual 
gerència de la Fundació Salut Empordà; que és una institució 
en què, inevitablement, el seu patronat està composat per 
alcaldes, tinents d’alcalde o regidors que són designats per 
les seves respectives institucions i que farà arribar al 
senyor Monfort un dossier d’informació exhaustiva sobre les 
funcions del consorci i sobre l’interés en què, no només s’hi 
sigui com a Fundació Salut Empordà, sinó també com a ciutat. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Monfort 
Peligero que diu que el que havia preguntat era si de la 
mateixa manera que la Presidència ha renunciat a qualsevol 
retribució també ho havien fet altres representants 
d’administracions. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que la seva impressió és que si no es 
tenen funcions executives s’acostuma a renunciar, però que no 
ho pot dir amb certesa i que si es té alguna funció executiva 
que obliga estar allà un o dos dies a la setmana és probable 
que es rebi algun tipus de retribució. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
dinou 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, Guerrero Casero, 
Mata Solsona i Font Ribera; i abstenir-se el senyor Monfort 
Peligero. 
�

----10. Ensenyament: S’autoritza Suara Serveis SCCL, 
concessionària del servei públic amb obra de l’escola 
d’educació infantil municipal de primer cicle a l’Avinguda 
Montserrat Vayreda, a fi que el curs 2011-2012 el nombre 
professionals sigui el proposat a la instància amb registre 
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d’entrada 14017/2011. La Presidència procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 

“Mitjançant instància amb registre d'entrada 14017/2011 
l'empresa Suara Serveis, S.C.C.L., concessionària del servei 
públic amb obra de l'escola d'educació infantil municipal de 
primer cicle a l'Avinguda Montserrat Vayreda, presenta 
instància sol·licitant que s'autoritzi l'adequació del nombre 
de professionals al nombre d'alumnes matriculats, a fi de 
garantir l'equilibri econòmic de la concessió. Mitjançant 
instància amb registre d'entrada 17955/2011 dita empresa 
presenta les dades econòmiques d'ingressos i despeses. S'ha 
emès informe del Servei d'Educació en data 11 d'octubre 
d'enguany que conclou que el nombre de professionals 
proposats per Suara compleix les ratios establertes i el 
servei es pot prestar correctament. Vist que no concorre cap 
de les causes establertes a l'article 258.4 de la Llei 
30/2007, de Contractes del Sector Públic, sobre restabliment 
de l'equilibri econòmic, però atès que el nombre de grups de 
nens en funcionament és inferior als previstos al Plec, per 
raó d'una menor matriculació, la proposta compleix la 
normativa sobre ratios de professors i nens, la Comissió 
Informativa de Territori i Serveis a les Persones proposa al 
Ple, l'adopció dels següents acords: 1.-Autoritzar Suara 
Serveis, S.C.C.L. concessionària del servei públic amb obra 
de l'escola d'educació infantil municipal de primer cicle a 
l'Avinguda Montserrat Vayreda a fi que pel curs 2011-2012 el 
nombre de professionals sigui el proposat a la instància amb 
registre d'entrada 14017/2011, que és el següent, sempre que 
es cumpleixin les ràtios establertes a la normativa vigent: -
1 director/a. -1 mestres. -3 educadors/es d'aula. -1 tècnic 
auxiliar de suport. -1 tecnic auxiliar a 1/2 jornada en el 
cas d'arribar a omplir els 4 grups que s'obriran. 2on.-
Autoritzar l'Alcaldia-Presidència a fi que realitzi els actes 
i gestions que calguin per a l'execució dels acords 
anteriors.” 

Seguidament, intervé el senyor Font Ribera que pregunta 
si això té alguna repercussió a les finances de l’Ajuntament 
i que fa la sensació que una cosa així s’hauria pogut 
recollir en el plec a l’hora de fer l’adjudicació perquè no 
hagués hagut de tornar a passar pel Ple una cosa com a 
aquesta. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Godoy Tomàs 
que diu que això és el contracte que es fa; que la previsió 
era que es poguessin obrir totes les aules que hi havia 
previstes en un principi; que hi ha hagut una baixada molt 
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important de sol·licituds de plaça de llars d’infants que 
afecta a totes les llars d’infants per la qüestió de l’atur 
bàsicament; que s’ha optat per deixar una aula sense obrir; 
que no es podia contemplar aquest aspecte, ja que és un 
contracte tancat que ja es va fer signar; que s’ha hagut de 
passar pel Ple per solucionar-ho i que no afecta les finances 
municipals, ja que l’Ajuntament paga per alumne que hi ha a 
l’escola.   

Seguidament, intervé la Presidència que diu que en el 
moment de fer la concessió es garanteix l’equilibri econòmic 
i que en la mesura que aquest equilibri econòmic es 
desequilibra perquè baixa la ràtio d’alumnes per professor 
està previst que per instància es pugui sol·licitar tornar a 
buscar aquest punt d’equilibri. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
 
----11. Urbanisme: S’aprova el text refòs de la modificació 
del Pla General número 32 per a l’adaptació topogràfica del 
polígon d’actuació 6 del carrer de l’Ángel. La Presidència 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“La Comissió d’Urbanisme de Girona, en sessió de 6 
d’octubre de 2011, ha acordat aprovar definitivament la 
modificació del Pla General, núm. 32 per a l’adaptació 
topogràfica del polígon d’actuació 6, carrer de l’Àngel, del 
terme municipal de Figueres, si bé, supeditant la seva 
publicació i executivitat a la incorporació d’un text refós i 
incorporar: a) La reculada d’uns tres metres del volum 
edificable, en planta superior,  qualificat de clau a15 i 
a14, situat al nord-oest del polígon, també en el límit oest, 
com a mínim amb la mateixa distància, quan connecta amb la 
resta del front edificable, qualificat de clau a14, fora del 
polígon. b) Incloure al plànol de zonificació les 
qualificacions urbanístiques dels terrenys més immediats, 
confrontants amb el polígon i considerats com a sòl urbà 
consolidat. c) Completar la normativa amb els nous paràmetres 
d’aquest polígon, resultants de modificar els establerts a 
l’apartat 1 del capítol 5 de les Normes urbanístiques, per 
aquest àmbit i per als dels àmbits del Carrer Nou, cantonada 
amb Clerc i Nicolau, del carrer Pere III, carrer pujades i 
carrer Oliva, amb el carrer Torres i Bages.   Els serveis 
tècnics municipals han donat conformitat, mitjançant 
l’informe de 23 de novembre, al text refós redactat per 
l’arquitecte Sr. Josep Palomeras, el qual dóna compliment a 
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les anteriors prescripcions de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona. Atès el que disposa el Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, la Comissió Informativa de 
territori i serveis a les persones  proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció dels acords següents: 1r.-  Aprovar el text 
refós, adjunt, de la modificació del Pla General, núm. 32 per 
a l’adaptació topogràfica del polígon d’actuació 6, carrer de 
l’Àngel, del terme municipal de Figueres. 2n.- Trametre 
l'esmentat text refós, amb l'acord d'aprovació plenària, a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, instant la seva 
aprovació definitiva i publicació. 3r.- Facultar l'alcaldia 
presidència per a l'adopció de tants  actes i gestions com 
calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que el grup municipal popular votarà en contra; que és 
necessari que s’obri el carrer, però que encara no sap ben bé 
què es farà allà; que no sap si s’urbanitzarà; que allà hi ha 
un pulmó verd molt gran; que estaria bé si es fessin cases 
adossades, però que si s’hi han de fer blocs de pisos seria 
una pena i que és bo obrir aquell carrer, però que pregunta 
què s’hi pensa fer urbanísticament. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Font Ribera 
que diu que té coneixement del que s’hi pensa fer, ja que ho 
ha anat seguint en comissions informatives i ha anat a mirar 
l’expedient; que és un dictamen que ve d’abans que es 
constituís el Ple actual; que la Candidatura d’Unitat Popular 
no ha pogut participar en la seva redacció, però que s’ha 
posat en contra des d’un principi; que quan es va fer la 
proposta d’horts urbans una des les propostes era que el 
carrer de l’Àngel es pogués obrir per a vianants i no per a 
vehicles motoritzats; que és una de les poques zones 
esponjades de la ciutat que no està molt densificada; que 
obrir aquell carrer per a vianants obria la possibilitat 
d’accedir a la plaça Abdó Terrades d’una manera diferent; que 
es mantenia part del pulmó verd; que no s’hauria de donar pas 
als cotxes ni fer una nova urbanització i que votarà en 
contra. 
 Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que s’abstindrà, ja que es una modificació de text refós de 
Pla general. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que la legislació en matèria urbanística 
preveu que el desplegament del planejament es pugui portar a 
terme per iniciativa privada; que aquesta és una modificació 
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puntual de Pla general que es va instar fa molts anys per 
part de la propietat d’aquella zona que va demanar reordenar 
els aprofitaments urbanístics que allà es generen; que es va 
aprofitar com a iniciativa municipal per generar molts més 
metres quadrats per a l’aprofitament públic; que el primer 
que es garanteix és l’obertura del que en aquests moments és 
un cul de sac a l’entorn de la plaça; que es reordenen els 
metres edificables i que l’aprofitament per a usos ciutadans 
es veurà millorat; que el plenari va aprovar provisionalment 
aquest text refós; que l’aprovació definitiva de la comissió 
d’urbanisme es va produir, però que demanen un ajust a la 
seva topografia, ja que els dibuixos requerien un cert canvi 
respecte de les finques que es troben tocant a aquesta 
modificació de la banda del carrer Pere III; que ara no 
s’autoritzen uns usos residencials que no estaven 
autoritzats, sinó que ja hi havia uns usos residencials 
autoritzats que ara es reordenen; que es permet l’obertura 
d’aquest nou vial i la generació de més metres quadrats; que 
l’expedient ha estat a disposició de tots els grups i que pot 
quedar un dia amb la senyora Olmedo per explicar-li amb 
detall la proporció que hi ha de metres quadrats edificables 
de zona verda i de zona de vials. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que pregunta si la intenció es deixar tot allò com a 
zona verda. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que no serà zona verda. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo que 
diu que pregunta si aquella zona serà edificable; que si 
encara no s’ha fet el Pla general es podran edificar quatre o 
cinc pisos; que pregunta què es vol fer exactament a aquella 
zona i que pot ser és que la Presidència tampoc ho sap. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que sí que ho sap; que es porta molts 
anys de tramitació; que és un quadrant de la ciutat que admet 
especialment usos residencials; que aquesta modificació del 
Pla general manté aquests usos residencials; que per 
iniciativa privada es va tirar endavant aquesta modificació 
de Pla general, ja que hi havia un seguit de conflictes que 
bloquejaven el desenvolupament d’aquella zona; que s’ha 
garantit que, per interès públic, es pugui fer l’obertura 
d’aquest carrer que connecta amb la plaça Abdó Terrades; que 
també s’aprofita aquesta modificació de Pla general perquè 
generi molts més espais d’utilització pública, però que no 
amaga que allà es podrà construir; que hi ha els metres 
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quadrats edificables que corresponen a aquesta modificació de 
Pla general amb els aprofitaments urbanístics que generen i 
amb les cessions que s’han generat; que si la senyora Olmedo 
vol saber el detall d’aquests metres quadrats se li pot 
ensenyar, però que en el moment d’aprovació en què s’està ja 
hauria de conèixer aquesta informació i que ara no es pot 
aturar el Ple per portar-li l’expedient que està just davant 
la cadira. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Font Ribera 
que diu que entén i comparteix la reflexió de la Presidència 
que és necessària l’obertura del vial; que s’ha d’obrir a la 
ciutat aquesta illa de cases, però que discrepa en la manera 
de fer-ho; que la Presidència ha dit que s’ha fet per 
iniciativa privada; que hi ha uns propietaris que volen 
edificar i que s’ha fet una modificació del Pla general 
perquè puguin edificar en la manera en què l’Ajuntament ho 
regula; que es podria haver fer d’una altra manera com és 
escoltar l’opinió dels altres veïns i no només dels que tenen 
els terrenys i que s’hauria d’obrir un vial per a vianants 
que accedís a la plaça Abdó Terrades en un entorn verd. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que en l’ordenació hi ha uns drets que no 
es poden volatilitzar; que només es podrien volatilitzar si 
es disposés de diners per satisfer-los; que els drets 
urbanístics són com l’energia que es transforma, però que no 
desapareix; que en una modificació puntual de Pla general que 
es fa per interès públic no es pot, de cop i de volta, 
decidir que només es fa una obertura d’un vial i que es fa 
desaparèixer l’ús residencial; que això seria un escenari 
plantejable políticament, però que requeriria del pressupost 
conseqüent; que als senyors que tenen unes finques amb uns 
drets reconeguts se’ls hauria d’indemnitzar pel valor 
urbanístic, ja que la ciutat hauria decidit que ha de ser una 
zona verda; que va passar una cosa molt semblant en el Pla 
general actual a l’entorn de la surera Bertran que té bona 
part de la seva finca amb qualificació de zona verda; que en 
temps de l’alcalde Armangué va arribar un moment que la 
propietat va dir que ja que s’havia estat tan audaç els anys 
80 per qualificar part de la finca de zona verda que 
l’Ajuntament li havia d’expropiar; que la propietat va instar 
a que l’Ajuntament pagués el que valia; que es va tenir un 
bon mal de cap, ja que es va evaluar que adquirir aquella 
finca de zona verda a la surera Bertran valia uns 8 o 9 
milions d’euros; que es va fer una modificació de Pla general 
per intentar compensar amb aprofitament urbanístic la falta 
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d’uns diners; que aquí es fa una modificació de Pla general 
partint que hi ha uns drets urbanístics reconeguts que no es 
poden volatilitzar si no és contra diners; que no es poden 
permetre comprar aquests drets urbanístics que té cada 
propietari en un espai tan gran al cor de la ciutat; que li 
sap greu que la senyora Olmedo hagi de votar amb una certa 
imprecisió a l’entorn del tema; que ha aclarit que hi ha usos 
residencials, però que podrà veure en l’ordenació que es 
planteja que la millora dels metres quadrats destinats a usos 
públics és molt significativa i que permeten una alçada 
reguladora més gran. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
quinze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Felip 
Torres,  Toro Coll, Godoy Tomás, Castelló Turró,  Felip 
Gayolà, Ferrer Sala, Yécora Romero, Trilla Bevià, Pujol 
Matas, Giró Fàbrega, García Torralvo, Casellas Borrell, 
Guerrero Casero i Mata Solsona; en contra el senyor Monfort 
Peligero; i abstenir-se, els quatre membres de l’Ajuntament 
següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres, Cotcho Pi i Font 
Ribera. 
  
----12. Assistència social: S’aprova un Conveni de 
col.laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació 
per al Lloguer Social. La Presidència procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 

“En data 14 de juliol de 2006 es signa el Conveni de 
col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Figueres per la creació de l’Oficina Municipal d’Habitatge de 
Figueres. Aquest Conveni s'ha anat prorrogant fins al 31 de 
desembre de 2009 mitjançant la signatura anual de les 
Addendes de pròrroga entre ambdues administracions. En data 
18 de març de 2008 es signa el Conveni de col·laboració i 
encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa pública adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria 
General del Departament d'Acció Social i Ciutadania i 
l’Ajuntament de Figueres per la gestió del Programa de 
mediació per al lloguer social en el municipi de Figueres. 
Aquest Conveni s’ha anat prorrogant fins al 31 de desembre de 
2009 mitjançant la signatura de l'Addenda de pròrroga entre 
ambdues administracions. El Decret 13/2010, de 2 de febrer 
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del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica el seu 
capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de 
mediació per al lloguer social, i estableix que el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà subscriure 
convenis per a constituir o mantenir oficines locals 
d’habitatge i borses de mediació amb les administracions 
locals, com també amb institucions o entitats que tinguin 
desplegament territorial. Així en data 15 de juny de 2010 es 
va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge i L’Ajuntament de Figueres relatiu a 
l’Oficina Local d’Habitatge de Figueres.La vigència de 
l'esmentat conveni s'establia en la data de 31 de desembre de 
2010, i es prorroga fins al 30 de juny de 2011 mitjançant la 
signatura de l'Addenda de pròrroga entre ambdues 
administracions. I en data 19 de maig de 2010 es signa el 
Conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
Adigsa, empresa pública adscrita al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i la Secretaria General del Departament 
d'Acció Social i Ciutadania i l’Ajuntament de Figueres per la 
gestió del Programa de mediació per al lloguer social en el 
municipi de Figueres. La vigència de l'esmentat conveni 
s'establia en la data de 31 de desembre de 2010, i es 
prorroga fins al 30 de juny de 2011 mitjançant la signatura 
de l'Addenda de pròrroga entre ambdues administracions. Vist 
l’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els 
convenis de col·laboració i d’encàrrec de gestions subscrits 
entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i 
l’Ajuntament de Figueres en relació a l’Oficina Municipal 
d’Habitatge i a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social i 
amb l’objectiu de coordinar i desplegar, per part d’aquesta 
administració local, la prestació de serveis i la gestió 
d’ajuts del Pla per al dret a l’Habitatge, com queda de 
manifest en el Pla Local d’Habitatge del municipi de Figueres 
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de 
novembre de 2010, i a fi de donar compliment allò que 
estableix l’article 99.1  del Decret 13/2010, de 2 de febrer, 
del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, a la Llei 
18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge, i el Pacte 
Nacional per a l’Habitatge 2007-2016, la Comissió Informativa 
de Territori i Serveis a les Persones proposa al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: Primer.- Aprovar 
el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l'Ajuntament de Figueres, relatiu a l'Oficina 
Local d'Habitatge i la Borsa de Mediació per al Lloguer 
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Social situades en aquest municipi, que s'adjunta. Segon.- 
Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors, així com per a la signatura del conveni de 
col·laboració esmentat.” 

Seguidament, intervé el senyor Font Ribera que diu que 
votarà a favor; que és una iniciativa molt important; que 
l’accés de la ciutadania a l’habitatge ha de ser una de les 
prioritats del govern; que ha sabut per la premsa que uns 
pisos que oferia la Generalitat han tingut molt bona acollida 
i que han tingut moltes més demandes que l’oferta que hi 
havia; que part de la feina de l’oficina d’habitatge de 
Figueres ha d’anar en la línia d’aconseguir més pisos com a 
aquests; que ara mateix n’hi ha que estan en mans de 
promotores, bancs i caixes i que estan buits, tancats i 
barrats i que s’hauria de buscar una manera perquè es puguin 
oferir a la ciutadania amb un preu social. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 

 
----13. Ensenyament: S’aprova l’addenda econòmica al Conveni 
de col.laboració amb el Departament d’Ensenyament per al Pla 
educatiu d’entorn corresponent al curs acadèmic 2011/2012. El 
senyor Godoy Tomàs procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

“El Departament d’Ensenyament, en el seu Pla per a la 
Llengua i la Cohesió Social, es fa ressò de les noves 
necessitats i planteja el desenvolupament dels Plans 
educatius d’entorn com a instruments per donar resposta 
integrada i comunitària a les necessitats educatives de la 
nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa 
en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Vist 
que La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 31 
d’agost de 2009, va aprovar el conveni de col.laboració entre 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Figueres per a l’execució del Pla educatiu 
d’entorn a Figueres per als cursos acadèmics 2009/2010, 
2010/2011, 2011/2012. Atès que el Departament d’Ensenyament 
ha enviat l’addenda corresponent al curs 2011/2012 en la qual 
hi consta la dotació econòmica del Departament d’Ensenyament, 
que és de 11.100,00 euros (onze mil cent euros) i 
l’Ajuntament de Figueres farà una aportació de 7.900,00 euros 
(set mil nou cents euros). Vist que s’ha de procedir a la 
seva tramitació, aquesta Comissió informativa proposa al Ple 
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de l’Ajuntament, l’adopció dels acords següents: 1r Aprovar 
l’addenda econòmica al conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres per al 
Pla educatiu d’entorn corresponent al curs acadèmic 
2011/2012, que s’adjunta a l’expedient. 2n Autoritzar 
l’assignatura de l’esmentada addenda. 3r Contreure la 
quantitat de 2.740,38 euros (dos mil set cents quaranta euros 
amb trenta-vuit cèntims) de la partida 11 13 32004 22699 Pla 
Educatiu d’Entorn i 5.159,62 euros (cinc mil cent cinquanta-
nou euros amb seixanta-dos cèntims) amb càrrec a la partida 
equivalent del preussupost 2012. 4t Autoritzar l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 

Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que 
pregunta si aquests imports són més grans o més petits que 
els anteriors. 

A contiuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Godoy Tomàs que diu que l’import de l’Ajuntament és 
exactament igual, però que l’aportació de la Generalitat és 
al voltant d’un 20% més baixa. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Monfort 
Peligero que diu que és una conseqüència directa de les 
retallades que està aplicant la Generalitat de Catalunya i 
que votarà a favor perquè és una addenda important, però que 
vol fer notar que és un 20% menys que l’any passat degut a 
les retallades que està aplicant el govern de la Generalitat. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
 
----14. Assistència social: S’autoritza la cessió del 
contracte del servei d’atenció domiciliària als pensionistes 
de la seguretat social residents al municipi a favor d’una 
Unió Temporal d’Empreses. La Presidència procedeix a la 
lectura del dictamen següent: 

“Vist que el Ple Municipal de 29 de març de 1996 va 
adjudicar a Sersa Serveis Socials SCCL el contracte del 
servei d'atenció domiciliària als pensionistes de la 
Seguretat Social residents al municipi. Vist que mitjançant 
instància amb registre d'entrada 19996/2011 i 20994/2011 
l'empresa adjudicatària i l'empresa Clece, SA sol·liciten la 
cessió del contracte a favor de la Unió Temporal d'empreses a 
formar per ambdues, es comprometen a constituïr-se en Unió 
Temporal d'empreses, amb la participació percentual que 
esmenten, designen representant de la UTE i acompanyanen 
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justificació de la solvència de no estar incursa Clece,S.A. 
en prohibicions per a contractar. Vist l'article 226 del Text 
Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per 
RDL 3/2011,la Comissió informativa de territori i serveis a 
les persones proposa al Ple, l'adopció dels següents acords: 
1.-Autoritzar la cessió del contracte del servei d'atenció 
domiciliària als pensionistes de la seguretat social 
residents al municipi a favor de la Unió Temporal d'Empreses 
formada per l'actual contractista Sersa Serveis Socials, SCCL 
i Clece, S.A. 2on.-Requerir les empreses que han de formar 
dita UTE a fi que presentin escriptura pública de la 
constitució de la Unió Temporal d'Empreses i fiança 
definitiva solidària per import de 721,21 € en el termini de 
quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la data que rebin 
la notificació del present acord.  L'autorizació de cessió 
quedarà sense efecte en cas que no es presentin dits 
documents en l'indicat termini o no es formalitzi la cessió 
en document administratiu que expedirà l'Ajuntament una 
vegada presentada dita documentació. 3er.-Autoritzar 
l'Alcaldia-Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 

Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que el grup municipal popular votarà en contra perquè hi ha 
un informe desfavorable; que la durada és poc clara; que 
s’hauria de treure a licitació i aplicar l’Impost sobre el 
Valor Afegit; que la cap de contractació va fer un informe 
desfavorable i que votaran en contra. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que diu que el contracte data de l’any 1996; que 
hauria estat el moment d’intentar redactar un nou contracte; 
que s’hauria d’haver tornat a posar en concurs i que no 
votarà en contra, però que potser hagués estat el moment de 
fer un nou contracte. 

Seguidament, intervé el senyor Godoy Tomàs que diu que 
si no ho té malentès no és un informe desfavorable, sinó que 
és un informe de recomanació del que s’hauria de fer i que 
els equips tècnics, seguint aquest informe, s’han posat a 
redactar el nou contracte perquè això estigui dins la 
normativa. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que, després de les explicacions 
pertinents, canvien el sentit del vot i que votaran a favor. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que vist l’informe s’abstindran. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
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se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
divuit membres de l’Ajuntament següents: 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, Cotcho 
Pi, Borrego Torres, Mata Solsona, Font Ribera i Monfort 
Peligero; i abstenir-se, els dos membres de l’Ajuntament 
següents: Casellas Borrell i Guerrero Casero. 
 
----15. Fires i festes: Es desestima la moció presentada per 
diversos grups municipals relativa  a l’exhibició d’animals 
salvatges en circs o en d’altres activitats. El senyor Godoy 
Tomàs procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“Vista la moció presentada pels Grups Municipals de ICV-
E, PSC, CUP i ERC i que diu literalment així: “La presència 
d’animals en els circs pertany al passat, al temps en el que 
els humans érem ignorants en vers la resta d’espècies que 
comparteixen el nostre planeta. No obstant, en els últims 100 
anys l’enteniment humà ha crescut; la ciència ens pot parlar 
ara sobre la intel.ligència d’altres espècies, els seus 
mitjans de comunicació, l’elaboració d’artefactes, cultura, 
llaços familiars i emocions. Estudis psicològics, ambientals 
i de comportament ens han ajudat a entendre el seu món. Amb 
aquest millor coneixement de la capacitat de sofriment amb 
les criatures amb les quals compartim la Terra, ja no es 
acceptable per a nosaltres l’abús dels animals en els circs, 
només per la nostra diversió. Aquest no hauria de ser el 
comportament d’una societat avançada i civilitzada. Les 
organitzacions sòcies i col.laboradores de AnimaNaturalis han 
estudiat els circs de tot el món, i AnimaNaturalis ha 
estudiat especialment el cas dels circs a Espanya. Hem 
observat durant anys com viuen els animals i com són 
entrenats. Els nostres estudis han arribat a la conclusió, 
que la vida per als animals en els circs es de privació i 
sofriment; ells son privats de tot allò que fa la seva vida 
realitzada, plena. Els circs amb animals els aparten dels 
seus grups familiars, forçant-los a viure en petites i àrides 
gàbies on han de menjar, dormir i defecar tot en el mateix 
espai, o passar una gran part del dia lligats a cordes molt 
curtes, de menys d’un metre. Aquestes pràctiques son comunes 
al llarg de la indústria mundial. A més, els animals de circ 
son freqüentment puntejats, copejats i castigats amb fuets 
per a fer-los obeir. Aquesta forma de tractar a aquests 
animals indefensos degrada la nostra societat. Alguns 
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descobriments clau d’AnimaNaturalis i ADI (Animal Defenders 
Internacional) de les pràctiques en circs a nivell mundial: - 
Els cavalls i els ponies passen més del 96% del seu temps 
lligats amb petites cordes als estables o amarrats als 
remolcs. Els temps del xou, el que se’ls permet córrer, és 
molt limitat i escàs. - Els tigres i els lleons passen entre 
el 75% i el 99% del seu temps enclaustrats severament en 
gàbies de 3x2 metres, on passen gairebé tota la seva vida. 
Les anomenades “gàbies d’exercici” (si les empren) són una 
mica més grans i el temps lliure pel seu gaudi és també 
limitat. - Els elefants passen entre el 58% i el 98% del seu 
temps encadenats com a mínim per una pota, i generalment els 
encadenen per una davantera i una del darrera. La norma als 
circs és encadenar els elefants durant la nit, sigui en 
carpes o remolcs. Els recintes dels elefants als circs són 
inadequats i degut al règim d’encadenament, preparació pel 
xou, la actuació i els passejos, el temps que passen dintre 
és molt limitat. - Els animals als circs pateixen un benestar 
pobre i llargs i extenuants viatges. Els períodes llargs 
d’encadenament, lligats o en gàbies, resulten en 
comportaments anormals que indiquen que aquests animals estan 
patint fruit de l’empobriment del seu medi ambient i les 
condicions inapropiades en les que viuen. Conseqüentment, és 
essencial que es consideri la legislació per prohibir l’ús 
d’animals als circs itinerants. Proposta de moció per a 
declarar un municipi lliure de circs amb animals. Atès els 
nombrosos estudis científics que demostren que els animals 
són éssers dotats de sensibilitat, no només física sinó també 
psíquica. Atès que tots els animals, siguin de l'espècie que 
siguin, tenen dret a ser respectats, no han de ser víctimes 
de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents 
ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin 
patiment físic o psicològic o causar-los estats d'ansietat o 
de por. Atès que els animals han de rebre el tracte que, 
atenent a les seves necessitats etològiques, procuri el seu 
benestar, i que en els circs aquests solen viure en 
condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues 
distàncies en remolcs de camions que no poden satisfer les 
seves necessitats físiques i socials més bàsiques. Atès que 
entre els animals que s'exhibeixen als circs hi figuren 
animals salvatges que, encara que hagin nascut en captivitat 
mantenen els seus instints naturals i el procés 
d'aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva 
espècie es fa a través de la violència. Atès que el 
manteniment d'animals salvatges en circs no contribueix ni 
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aporta un benefici per a la conservació de les espècies. Atès 
que les administracions locals també han d´ afavorir i 
potenciar les conductes cíviques i de respecte de la 
ciutadania cap al nostre entorn natural. Atès que el respecte 
al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a 
aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra. Atès 
que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació 
mediambiental apropiada i promouen una visió tergiversada i 
falsa dels animals, resultant fins i tot antieducatiu per als 
infants, que és el públic majoritari d'aquests espectacles. 
Atès que diversos ajuntaments de Catalunya, entre ells els de 
les 4 capitals catalanes de Barcelona, Tarragona, Girona i 
Lleida, i un creixent nombre de països de tot el món han 
prohibit l'actuació d'espectacles amb animals als seus 
territoris. Atès que la presència d'animals salvatges a la 
via pública pot suposar un risc per a la salut pública per la 
possible transmissió de malalties. Atès que els animals 
salvatges poden ser potencialment molt perillosos i 
existeixen nombrosos casos d'animals que han escapat de les 
instal·lacions d'un circ i han causat greus danys materials i 
personals. Els Grups Municipals de ICV-E, PSC, CUP i ERC, 
proposen al Ple municipal l'adopció dels següents acords: 
PRIMER.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Figueres 
amb els principis ètics, socials i mediambientals i amb el 
respecte a no causar patiment als animals. SEGON.- Declarar 
que aquest Ajuntament és contrari a l'exhibició d'animals 
salvatges en circs o en altres activitats que es trobin de 
manera permanent o temporal al nostre municipi, amb 
independència del lloc de residència de les persones 
propietàries o posseïdores d'aquests animals. TERCER.- 
Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre 
l'entrada ni la instal·lació a la ciutat de Figueres 
d'animals salvatges de circs, encara que aquests no 
participin en l'espectacle, com a forma de garantir la 
seguretat ciutadana de possibles escapades. QUART.- Introduir 
els compromisos d'aquesta declaració a les ordenances 
municipals que corresponguin. CINQUÈ.- Notificar aquest acord 
a la associació AnimaNaturalis, i a (qui es cregui 
convenient).” Per tot això la Comissió Informativa de 
Territori i Serveis a les Persones proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 1er. Desestimar 
la moció abans transcrita. 2on. Autoritzar l’Alcaldia-
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució de l’acord anterior.”  

Seguidament, intervé la Presidència que demana a les 
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persones que s’estan manifestant en relació al tema que 
s’està discutint si ho poden fer en un altre lloc que pogués 
estalviar a l’equip tècnic formar part d’aquesta 
manifestació, ja que potser es podria prestar a equívoc que 
en les fotografies d’animals hi hagi també l’equip directiu 
de l’Ajuntament. 

A continuació, el senyor Godoy Tomàs procedeix a la 
lectura de la intervenció següent: 

“1. La normativa europea, estatal i autonòmica regula i 
garanteix la idoneïtat de les condicions de salut dels 
animals i del seu transport. 2 Actualment els circs que 
disposen d’animals estan considerats nuclis zoològics i per 
tant estan sotmesos als controls veterinaris exhaustius i 
inscrits als diferents registres europeus que garanteixen les 
condicions òptimes dels animals. 3. La cultura del circ en 
referència als animals ha canviat radicalment a partir de la 
segona meitat del segle XX, en el nostre país a finals de 
segle, considerant els animals uns artistes més. Això està 
lluny del concepte de dominació de l’home sobre la bèstia, 
passant actualment a considerar-lo un company de feina. Com a 
exemple podem constatar que actualment no es parla mai de 
domadors, sinó de cuidadors. 4. La Unió Europea, l’any 2005, 
va votar a favor d’una moció en reconeixement del circ 
tradicional amb animals, com a part integrant de la cultura 
europea. 5. A Anglaterra, el desembre de 2007 es va emetre un 
informe resultant d’una comissió formada per representants 
del circ i d’associacions protectores d’animals, en el que, 
entre d’altres es concloïa que el fet d’estar en captivitat 
en un circ no comportava perjudicis als animals per la seva 
salut i comportament, i que el transport adequat no 
comportava altres problemes extraordinaris. 6. El Cirque du 
Soleil ens ha fet arribar la seva opinió sobre el tema, dient 
que recolza l’ús d’animals en els espectacles de circ ja que 
forma part de la història del circ, malgrat que ells han 
optat per donar relleu a la força, agilitat i bellesa del cos 
humà enlloc de la dels animals. 7. Prohibir la presència 
d’animals en els circs que vulguin venir a Figueres, 
comportaria perdre l’oportunitat de veure grans espectacles i 
així mateix, impedir que molts dels nostres ciutadans que no 
poden accedir a anar a un zoològic estable, puguin veure de 
ben a prop animals que d’altra manera no coneixerien. 8. 
L’ajuntament ha de garantir que els circs que demanin 
establir-se a Figueres, compleixin amb totes les normatives 
corresponents en referència a animals i persones.” 



�

� �	�

Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Godoy 
Tomàs que diu que aquesta moció es va declarar no urgent en 
el plenari; que va passar per comissió informativa; que el 
grup de Convergència i Unió està d’acord en desestimar la 
moció i que ha llegit un argumentari que ha servit per crear 
una opinió a nivell de grup. 

Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que, aprofitant que el senyor Godoy ha explicat el seu 
argumentari per tal de justificar el vot dels dotze regidors 
del grup de Convergència i Unió, demana el vot lliure de tots 
els regidors siguin del partit que siguin; que a Catalunya 
s’ha aprovat aquesta moció a quaranta municipis; que a la 
majoria s’ha fet amb el vot a favor del grup municipal de 
Convergència i Unió; que segurament entre els dotze regidors 
de Convergència algun té alguna cosa a dir diferent del vot 
oficial del govern; que demana el vot lliure i que vol 
aprofitar per debatre l’argumentari del senyor Godoy. 
Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Monfort que 
procedeix la lectura de la intervenció següent: “El punt 
número 1 feia referència a que: “La normativa europea, 
estatal i autonòmica regula i garanteix la idoneïtat de les 
condicions de salut dels animals i del seu transport.”La Llei 
de benestar animal rares vegades s'aplica i no existeixen 
regulacions específiques per a les complexes necessitats dels 
elefants i altres animals salvatges en els circs. El 
confinament i la privació són inherents a l'entorn d'un circ 
ambulant, i això no pot ser resolt de cap manera. Fins i tot 
amb la millor voluntat, les condicions d'existència d'un circ 
ambulant no poden proveir un nivell de benestar estàndard. A 
més, el personal que treballa en els circs amb animals no 
posseeix el coneixement ni les qualificacions necessàries 
referents a un correcte benestar per als animals. Els circs 
manquen d'infraestructures i facilitats pertinents per a la 
implementació de mesures que assegurin el benestar dels 
animals. A més, tant la normativa europea, com l´estatal i 
l´autòmica, prohibeix el maltractament animal, el qual inclou 
el fet d´obligar als animals a realitzar pràctiques 
antinaturals. El punt número 2. feia referència a que: 
“Actualment els circs que disposen d’animals estan 
considerats nuclis zoològics i per tant estan sotmesos als 
controls veterinaris exhaustius i inscrits als diferents 
registres europeus que garanteixen les condicions òptimes 
dels animals.” Que garanteixin unes condicions de salubritat 
mínimes o bàsiques no vol dir que garanteixin unes condicions 
òptimes per als animals. Alguns descobriments claus de 
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´AnimaNaturalis i ADI (Animal Defenders Internacional) de les 
pràctiques en circs a nivell mundial: Cavalls i Ponies passen 
més del 96% del seu temps lligats amb petites cordes en 
estables o amarrats als remolcs. El temps en l´espectacle, la 
qual cosa els permet córrer, és molt limitat i escàs. Tigres 
i lleons passen entre el 75% i el 99% del seu temps 
amuntegats severament en gàbies de 3x2 metres, on passen 
gairebé tota la seva vida. Les anomenades “Gàbies d'Exercici” 
– si les usen- són una mica més grans i el temps lliure per 
al seu ús és també limitat. Els elefants passen entre el 58% 
i el 98% del seu temps encadenats almenys d'una pota i 
generalment d'una davantera i una posterior. La norma en els 
circs és encadenar als elefants durant la nit, sigui en 
carpes o remolcs. Els recintes dels elefants en els circs, 
són inadequats i degut el règim d'encadenament, preparació 
per al xou, l'actuació i els passejos, el temps que passen 
dins d'ells és molt limitat. Els animals en els circs 
sofreixen d'un benestar pobre i llargs i extenuantes viatges. 
Períodes llargs d'encadenament, lligats o en gàbies, resulten 
en comportaments anormals que indiquen que aquests animals 
estan sofrint com a resultat de l'empobriment del seu medi 
ambient i les condicions inadequades en les quals viuen. El 
el punt número 3.deia que: “La cultura del circ en referència 
als animals ha canviat radicalment a partir de la segona 
meitat del segle XX, en el nostre país a finals de segle, 
considerant els animals uns artistes més. Això està lluny del 
concepte de dominació de l’home sobre la bèstia, passant 
actualment a considerar-lo un company de feina. Com a exemple 
podem constatar que actualment no es parla mai de domadors, 
sinó de cuidadors.” No obstant, els “cuidadors” segueixen 
domant als animals. Els animals de circ són freqüentment 
copejats i castigats a fuets per fer-los obeir. Aquesta forma 
de tractar a aquests animals indefensos degrada la nostra 
societat. El punt número 4 deia que: “La Unió Europea, l’any 
2005, va votar a favor d’una moció en reconeixement del circ 
tradicional amb animals, com a part integrant de la cultura 
europea. Aquesta moció no era vinculant, i desde 2005 molts 
paísos de la UE ja han prohibit o estàn en procès de prohibir 
els circs amb animals salvatges. Suècia, Finlàndia, Dinamarca 
o Suïssa són alguns dels països en les legislacions dels 
quals ja s'inclouen lleis que impedeixen als circs amb 
animals actuar als seus territoris. El punt número 5 deia 
que: “A Anglaterra, el desembre de 2007 es va emetre un 
informe resultant d’una comissió formada per representants 
del circ i d’associacions protectores d’animals, en el que, 
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entre d’altres es concloïa que el fet d’estar en captivitat 
en un circ no comportava perjudicis als animals per la seva 
salut i comportament, i que el transport adequat no 
comportava altres problemes extraordinaris.” Està bastant 
desactualitzat, a Anglaterra, precisament, el tema dels circs 
està molt candent perque els diputats estàn fent pressió per 
a que els ministres portin la moció al ple per a prohibir els 
circs amb animals salvatges. Noticia de juny de 2011: 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-13884165. Aquesta 
polèmica ja es va començar a intensificar al 2010, quant es 
va elaborar una enquesta gobernamental a més de 10.000 
anglesos, per a preguntar-lis si estaven a favor de prohibir 
els circs amb animals salvatges. El 90% hi van estar d´acord: 
http://www.animanaturalis.org/n/10843/reinounidoprohibiralosc
ircosconanimalessalvajes . Una altra noticia molt resent, de 
fa 3 dies: “Senado alemán insta al Gobierno a prohibir los 
animales salvajes en circos”. 
http://www.animanaturalis.org/n/14858/senadoalemaninstaalgobi
ernoaprohibirlosanimalessalvajesencircos. El punt número 6 
deia que: “El Cirque du Soleil ens ha fet arribar la seva 
opinió sobre el tema, dient que recolza l’ús d’animals en els 
espectacles de circ ja que forma part de la història del 
circ, malgrat que ells han optat per donar relleu a la força, 
agilitat i bellesa del cos humà enlloc de la dels animals.”. 
Que consideren el Cirque de Soleil un circ més. Un circ que 
fa un circ de qualitat sense animals. Podem respectar molt la 
seva opinió, però que en cap cas la compartim. Creiem que 
l’associació AnimaNaturalis i la gent que en forma part tenen 
prou experiència en aquest camp com per no haver de fer cas 
d’aquesta carta del Cirque de Soleil. El punt número 7 
parlava de: “Prohibir la presència d’animals en els circs que 
vulguin venir a Figueres, comportaria perdre l’oportunitat de 
veure grans espectacles i així mateix, impedir que molts dels 
nostres ciutadans que no poden accedir a anar a un zoològic 
estable, puguin veure de ben a prop animals que d’altra 
manera no coneixerien.” Veure d'a prop a un animal salvatge 
en un circ no proveeix de cap valor educatiu. En assistir a 
aquests espectacles ensenyem als nens la falta de respecte 
cap a la naturalesa i la dignitat d'altres éssers vius, 
perquè els mostrem que és divertit presenciar els actes 
antinaturals que els animals estan obligats a fer, atemorits 
per la violència dels seus entrenadors. Als tigres no els 
agrada saltar entre cèrcols de foc, ni és natural per als 
elefants fer la vertical sobre les seves potes davanteres, ni 
per als óssos ballar el hula hop mentre toquen la trompeta. 



�

� ���

El punt número 8 deia: “L’ajuntament ha de garantir que els 
circs que demanin establir-se a Figueres, compleixin amb 
totes les normatives corresponents en referència a animals i 
persones.”. La visita d'un inspector no podria protegir el 
benestar dels animals en circs ambulants. La nostra 
experiència avala que els problemes legals amb els animals 
mai succeeixen durant la seva estada, i aquells abusos 
reiterats en la vides d'aquests éssers (com és el 
confinament), no són detectats sota els criteris d'aquest 
tipus d'inspectors.” Continua amb l’ús de la paraula el 
senyor Monfort Peligero que diu que creu que té prou 
arguments per debatre l’argumentari que ha presentat el 
senyor Godoy; que demana el vot lliure per a tots els 
regidors de l’Ajuntament de Figueres; que, una vegada rebatut 
l’argumentari que el grup de Convergència i Unió ha fet 
servir per tal de desestimar aquesta moció, voldria 
aprofundir una mica en com ha anat el tema purament 
democràtic sobre la presentació d’aquesta moció que va ser 
entregada al govern i a la resta de partits el 22 de setembre 
per e-mail; que el 20 de setembre l’havia presentat per 
escrit al despatx d’alcaldia; que va passar pel Ple del dia 7 
d’octubre; que el govern, en un acte de poca maduresa o tacte 
democràtic, va decidir no votar la urgència impedint que en 
aquell Ple es pogués debatre tranquil·lament com hauria estat 
normal en una moció que presentava un grup polític 
minoritari; que quan no es vota la urgència aquesta moció ha 
de passar per la següent comissió informativa després del 
Ple; que això no va succeir ni a la primera, ni a la segona, 
ni a la tercera; que en realitat no va succeir ni a l’ordre 
del dia de la quarta; que el dijous va decidir fer una 
instància protestant per aquest incompliment sistemàtic del 
Reglament Orgànic Municipal que la Presidència defensa com a 
procediment legal de fer les coses; que en els plens intenta 
alliçonar-lo, igual que a la senyora Olmedo, de quins són els 
procediments a seguir; que en aquest cas no es compleixen; 
que va presentar una instància queixant-se; que el divendres 
es va fer un dictamen d’urgència per tal que fos inclòs com a 
punt urgent de l’ordre del dia de la comissió informativa de 
dilluns; que és curiós que el govern acabés redactant un 
dictamen favorable a la moció; que el govern ha de permetre 
que pensi malament; que creu que van redactar un dictamen 
favorable per poder-hi votar en contra pensant que no 
s’hauria de passar ni discutir en el Ple; que les seves 
declaracions a la comissió informativa de dilluns ho van 
corroborar; que les paraules de la Presidència van ser que 
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seria inaudit que un dictamen votat desfavorablement passés 
pel Ple; que tal com van anar les circumstàncies així li fan 
pensar; que finalment el dictamen que es vota a la comissió 
informativa és un dictamen favorable en el qual es deixa clar 
el compromís de l’Ajuntament de Figueres amb la moció que 
s’ha presentat; que el dimarts els fan arribar un dictamen 
desfavorable amb una trucada d’urgència perquè tots els 
portaveus dels grups municipals el puguessin signar; que quan 
va rebre els decrets i dictamens del Ple només estava signat 
el dictamen per ell i pel senyor Godoy, ja que el senyor 
Casellas, la senyora Mata, el senyor Font i la senyora Olmedo 
estaven treballant; que pregunta que fins a quin punt un 
expedient signat per dos portaveus es pot tirar endavant 
sense cap problema; que no ho posa en dubte; que només demana 
informació; que ha explicat una mica com ha anat la història; 
que no és la manera de portar els temes; que no votar la 
urgència d’una moció és una cosa que demostra el poc tacte 
democràtic d’aquest govern; que ajuntaments com el de Girona 
aproven la urgència de totes les mocions presentades amb més 
de 48 hores d’antelació; que demana que això no es torni a 
repetir; que el govern ha muntat una estructura gerencial de 
l’Ajuntament que hauria de garantir que tots els procediments 
legals i de procediment anessin com una màquina ben greixada; 
que això no està passant; que no queda justificada aquesta 
estructura gerencial amb coses tan senzilles com a aquestes; 
que el govern no sap complir o portar bé el Reglament Orgànic 
Municipal i que ho deixa anar només com a observació. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Font Ribera 
que diu que la Candidatura d’Unitat Popular és un altre grup 
que va presentar la moció; que votarà en contra del dictamen 
que desestima la moció; que és bastant discutible la part 
educativa dels circs; que, com a educador, ha hagut d’anar al 
zoo de Barcelona; que les imatges que s’emporten les 
criatures són bastant tristes; que en els circs encara són 
pitjors; que l’argument que històricament és un espectacle és 
el mateix argument que fan servir els que defensen les curses 
de braus i que no s’esperava una altra cosa de la 
Presidència, però que no s’ho esperava de la resta del grup 
de Convergència i Unió. 

Seguidament, intervé la senyora Mata Solsona que diu que 
totes les coses són històriques fins que deixen de ser-ho; 
que va ser històric l’esclavatge, que les dones no votessin i 
els braus a Catalunya; que la història, per sort, evoluciona; 
que tan de bo s’hagués vist així en aquest sentit; que no 
cola dir que és un benefici per als ciutadans de Figueres que 
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no poden veure animals en estat semi lliures o en més 
condicions que en un circ; que pensa que són amb aquests 
ciutadans i ciutadanes als qui s’hauria d’anar a visitar a un 
circ; que això no cola en el segle XXI; que és molt 
lamentable el que ha explicat i detallat en Xavi Monfort; que 
s’està en un ajuntament amb suficient estructura perquè els 
motius tècnics o polítics es resolguin amb menys termini que 
en dos mesos; que s’hauria d’haver afrontat des del primer 
dia; que cal preguntar-se que si això passa en un tema que 
se’l creuen què no passarà en coses que no consideren tan 
importants; que no cal perdre tant de temps en dictamens; que 
tothom té les seves raons tècniques; que es poden fer tots 
els informes corresponents; que hi ha una normativa que es 
compleix, però que hi ha estudis que segur que són certs; que 
aquí del que es tracta és d’un posicionament polític, ja que 
són polítics i no tècnics; que no s’han d’explicar com a 
veterinaris, biòlegs o ensinistradors de circs; que el seu 
posicionament, com a política i també moral i ètic, envers 
éssers vius com són els animals és contrari; que això 
s’hauria d’haver votat com a una moció, ja que un dictamen és 
una opinió que es versa sobre un tema tècnic i que s’haurien 
de poder posicionar tots moralment, políticament i èticament 
sobre aquest tema.  

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que per al grup municipal socialista és molt 
important; que es tracta de la preservació del benestar dels 
animals; que el que ha preocupat molt és com ha anat tot 
això; que podria haver estat molt més senzill amb un 
posicionament polític fa tres mesos; que s’hauria d’haver 
votat la urgència i votar sí o no; que votaran a favor; que 
ho van promoure; que és molt important el respecte a les 
institucions democràtiques com són els portaveus i els 
membres d’una comissió informativa; que la Presidència, 
dilluns passat, no va tenir el respecte que tocava, ja que va 
fer una llarga intervenció sobre la bondat del circ; que la 
Presidència considera que és correcte; que va explicar que hi 
havia un informe que estava avalat per tècnics de prestigi; 
que no sap si hi ha intervingut el senyor Genís Matabosch que 
és un tècnic de prestigi, però que al final aquest informe és 
un argumentari més o menys correcte que no està ni signat; 
que és un informe que han fet el regidor, el cap d’atenció a 
les persones o el senyor Genís Matabosch; que no sap qui l’ha 
fet; que està fet amb bona voluntat, però que no deixa de ser 
un argumentari; que el que va ser greu d’aquesta situació és 
que el secretari de la comissió va haver d’advertir la 
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Presidència en el moment que explicava que hi havia un 
informe i que aquest no constava en l’expedient; que el va 
haver de desmentir; que, a més a més, el funcionari va haver 
d’advertir que encara que no passés a la comissió informativa 
s’hauria de portar igualment al Ple; que hi ha sort en 
modificar el Reglament Orgànic Municipal, ja que al cap de 
dotze anys la Presidència s’estalviarà haver-se’l d’aprendre; 
que sovint dóna lliçons de com funciona, però que l’altre dia 
no sabia que un cop es votava negativament igualment havia 
d’anar al Ple; que a la tarda es va enviar l’argumentari per 
correu electrònic; que tot plegat és un enorme despropòsit; 
que a vegades tots van de pressa; que hi ha coses que passen; 
que un es pot pensar que un informe hi és, però que no hi és; 
que avui a l’expedient no hi havia cap informe signat per cap 
tècnic de prestigi internacional, sinó que hi havia 
l’argumentari de la moció del circ que ha llegit el senyor 
Godoy, una nota d’una auxiliar administrativa dirigida al 
secretari general dient que no té prou indicacions i una nota 
del secretari general dient que pregunti al senyor alcalde 
que és el cap de l’administració; que tot això a part d’un 
enorme despropòsit denota manca de transparència; que està bé 
que es discuteixi al voltant d’una cosa important, però que 
al final això és un posicionament moral; que s’han de canviar 
els tarannàs; que se senten completament menystinguts; que no 
es poden fer les coses d’aquesta manera; que es pot estar un 
quart d’hora explicant una qüestió en una comissió 
informativa, que després no existeixi l’informe i que hagi de 
ser el tècnic que adverteixi la Presidència; que aquestes 
coses no han de passar i que no costa tant fer les coses amb 
voluntat, ja que tots es poden equivocar en un moment o 
altre, però que sigui amb voluntat de què no passi. 

Seguidament, intervé la senyora Cotcho Pi que diu que 
després d’haver sentit tots els regidors se sent molt 
culpable, ja que sembla que no estima els animals; que estima 
molt els animals; que ho ha demostrat de moltes maneres; que 
a la sala hi ha una senyora veterinària que sap que li ha 
portat un gat del carrer que tenia una setmana; que l’ha 
alimentat; que el té a casa seva; que és l’alegria dels seus 
nets; que té animals a casa; que els estima molt, però que 
considera que és una exageració que aquests animals estiguin 
tan malament i els hagin maltractat; que té nets; que els ha 
portat al circ i que han estat les hores que ha vist els seus 
nets més feliços; que els seus nets no han plorat ni un 
moment perquè es tractessin malament els animals; que 
pràcticament el 99% d’aquests animals han nascut en el circ; 
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que si se sentís culpable agafaria la cardina que té a casa i 
la deixaria volar; que està tancada en una gàbia; que no pot 
sortir, però que aquell animal s’ha acostumat a viure allà; 
que és feliç; que té un pes de veure tot aquest espectacle de 
fa un moment, però que hi ha coses molt més importants en 
aquest Ajuntament; que estan perdent l’estona amb aquesta 
moció; que és una pena que hi hagi coses més importants i que 
no s’hi fixin, però que amb això s’hi estiguin tirant hores i 
hores; que fa pena; que dubta que aquests animals estiguin 
sacrificats o els estiguin pegant; que aquests animals no 
tenen el cervell que tenen les persones; que l’elefant potser 
està lligat, però que va néixer així; que els animals neixen 
en el circ; que les serps no tenen cervell; que hi ha coses 
que no les acaba d’entendre; que després se sent culpable; 
que alguna persona que l’estigui sentint pot pensar que és 
una bèstia perquè no li agraden els animals, però que dubta 
que hi hagi gent que hagi tingut tants animals a casa com ha 
tingut ella; que ha tingut tortugues, conills i de tot; que 
els estima molt; que ha plorat quan s’han mort; que un 90% 
d’aquests animals han nascut al circ; que estan acostumats a 
estar allà; que no creu que els peguin; que és una bona 
persona; que hi ha coses tècniques que no les sap perquè fa 
poc que està a l’Ajuntament i que té la consciència molt 
remoguda, ja que se sent molt dolenta perquè sembla que no 
estima els animals. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que hi ha dos plànols de discussió i de 
crítica per algunes intervencions que s’han fet; que una és 
de procediment i l’altra el fons de la qüestió i si realment 
es fa correcte a l’hora d’aprovar aquesta iniciativa; que 
intentarà fixar la posició de l’alcalde que finalment és el 
competent en aquesta matèria; que els grups parlen d’unes 
coses; que reprodueixen una conversa de l’última comissió 
informativa i distorsionen la reflexió última que hi havia al 
principi; que aquest plenari no és competent per atorgar la 
llicència per fer possible que un circ d’una determinada 
característica es faci o no; que l’alcalde té la competència 
per donar la llicència d’una activitat com la d’un circ amb 
animals; que hi ha sentències que justifiquen que l’alcalde 
hagués decidit que aquesta qüestió no anés al plenari; que 
això seria impecable des del punt de vista procedimental i de 
la qualitat democràtica; que el plenari té unes competències 
atribuïdes i es posiciona i es fixa en allò en què és 
competent; que tot això que han dit els grups parteix d’una 
premissa que és falsa; que és tan fals que lluny de fer ús de 
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la seva competència i decidir que això no s’havia de discutir 
en el plenari, com que està d’acord amb la senyora Mata que 
té una connotació política i ètica, va decidir que el plenari 
s’havia de poder posicionar i dir què en pensava d’aquesta 
qüestió; que malgrat que el plenari no n’és competent, ja que 
la competència recau en l’alcalde, va considerar que, com que 
es podria malentendre, no hi havia cap inconvenient que 
aquest tema fos discutit al plenari; que el senyor Monfort ho 
ha fet molt bé; que ha exposat els seus arguments; que ha 
intentat replicar els arguments del govern; que no hi ha cap 
inconvenient en què aquest tema es discuteixi; que ara s’està 
fent; que, malgrat que es podria haver acollit a una lectura 
estricta de la legislació vigent, el govern va considerar que 
no hi havia cap inconvenient en que aquest tema fos discutit 
en el plenari; que va intentar fer veure aquest tema en la 
comissió informativa, però que no hi havia la presumpció de 
bondat; que justificaven la demora en el temps en la 
tramitació d’aquesta moció en nom de que hi havia hagut un 
cert obstruccionisme per part del govern; que no sap si ha 
hagut prou zel, rapidesa i velocitat a l’hora de formar-se 
una opinió sobre aquest tema; que segurament pot estar 
d’acord amb el senyor Monfort de què s’havia d’haver anat més 
de pressa; que aquest tema no necessita de dos mesos per 
fixar una posició, però que tampoc és la fi del món; que 
podria explicar mil i un cassos en què s’obre una comissió 
d’estudi que allarga els seus treballs mesos i mesos; que, 
quan es va portar aquest tema al plenari per urgència, el 
govern va considerar que s’equivocaria si es votava per 
urgència, ja que volia intentar donar un seguit d’arguments 
explicant la seva posició per ser tinguts en compte; que 
molts dels arguments del senyor Monfort i els que ha exposat 
el senyor Godoy no són contradictoris; que no era cap ànim de 
confrontació; que no es cremava res; que la realitat dels 
fets ha demostrat que no es cremava res; que la urgència 
hauria justificat que la setmana després que s’hagués 
presentat aquesta moció hi hagués hagut una sol·licitud d’un 
circ per venir a representar el seu espectacle a la ciutat; 
que això hagués justificat la urgència, ja que si no 
haguessin dit que l’alcalde volia que es fes el circ i que 
després es posicionés el plenari; que no es cremava res; que 
s’havia de parlar tranquil·lament; que el govern entenia que 
no era una qüestió de competències, sinó de posició política; 
que el govern té alguns escrúpols; que un és sobre si 
realment els termes en què el senyor Monfort expressava 
aquella moció s’ajusten a la veritat; que admetria molts 



�

� ���

matisos com ha intentat explicar el senyor Godoy; que no 
tothom, fins i tot des de la militància pro animals, està 
convençut amb els mateixos arguments que el senyor Monfort 
expressava; que hi ha gent que sí, però que n’hi ha que no; 
que en termes culturals el govern estava convençut que potser 
s’equivocaria; que va demanar criteri al senyor Genís 
Matabosch que és un professional de prestigi com a promotor 
d’iniciatives de circ i de molts espectacles; que també es va 
demanar criteri al Cirque du Soleil; que no tenia cap 
inconvenient a compartir amb els grups l’argumentari que 
havia anat compilant; que el govern creu que no s’ha de tirar 
endavant aquesta moció perquè hi ha un seguit d’arguments que 
fan pensar que no és oportuna; que hi ha un darrer argument 
com és que la decisió d’anar a veure un circ d’unes 
determinades característiques, amb animals o sense, és una 
decisió lliure; que la legislació que centra el tema, ja 
sigui catalana, espanyola o europea permet els circs amb 
animals; que l’Ajuntament no pot condicionar aquest dret ni 
restringir-lo; que no es pot violentar la llei per una opinió 
política; que respecta molt que el senyor Monfort o els 
senyors i les senyores que han vingut a manifestar la seva 
opinió política sobre aquest tema tinguin la posició clara 
que cap dels seus fills veurà un espectacle d’aquestes 
característiques; que mai diria que comenten un error, però 
que tampoc es veu amb l’autoritat moral de condicionar una 
decisió lliure dels ciutadans protegida per la llei; que si 
s’aprovés una cosa contrària a això possiblement si una 
iniciativa circense vingués a la ciutat i l’alcalde, 
arbitràriament, emparat en una moció del plenari, que no és 
competent en aquest tema no li donés la llicència s’estarien 
lesionant uns drets que podrien ser recorreguts als 
tribunals; que l’alcalde no pot denegar una llicència d’una 
activitat que és legítima; que l’alcalde no pot dir a algú 
que vol muntar un bar si té dret a muntar-lo; que s’ha de 
començar a endreçar una mica les idees i els conceptes; que 
des del punt de vista procedimental li sap greu que el senyor 
Monfort i els altres grups hagin percebut que hi havia una 
voluntat d’obstruccionisme; que hauria de quedar confirmat 
que no és així, ja que ara s’està debatent; que es confirma 
que no es certa la sensació que tenien que s’intentaria 
impedir que aquest debat es produís; que no hi ha cap 
inconvenient a debatre-ho, malgrat que l’alcalde explica i 
confirma que hauria pogut decidir que això no es tractés 
aquí, ja que no es competència del Ple; que no creu que cap 
regidor d’aquest govern consideri que el senyor Monfort hagi 
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dit grans bestieses; que hi ha una sensibilitat; que el 
govern no acaba de veure clar prohibir-ho perquè no correspon 
per llei; que no en són competents; que hi ha una legislació 
que obliga; que, en tot allò en què l’alcalde és competent, 
quan hi ha una llicència d’activitat a donar s’ha de donar i 
punt; que els grups ho han de respectar; que ideològicament 
són un govern de base liberal que respecta molt les decisions 
lliures de les famílies; que està convençut que molts 
regidors i regidores del govern de la ciutat no portaran mai 
els seus fills i les seves filles a un circ d’aquestes 
característiques perquè els incomoda; que comparteixen bona 
part dels arguments de la moció, però que no els hi portin 
mai no vol dir que estiguin decidits a prohibir-los; que això 
és molt diferent; que no sap si se sap explicar; que el 
senyor Monfort no s’ho ha d’agafar com un to alliçonador; que 
no ho sap fer d’una altra manera; que hi ha una diferència 
molt clara entre compartir una cosa i tenir dret a prohibir-
la i que no són competents per prohibir-la, ni com a alcalde, 
ni com a plenari i que ideològicament es ve al Ple a prohibir 
res. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Monfort 
Peligero que diu que la preocupació del membres d’Anima 
Naturalis no és que els seus fills puguin veure un espectacle 
de circ d’un caire o altre, sinó el patiment dels animals en 
el circ; que aquesta és la seva preocupació; que sap que la 
Presidència està molt preocupat amb els fills dels regidors i 
dels figuerencs i figuerenques, però que del que s’està 
parlant és del patiment i el sofriment dels animals quan 
estan encadenats en el circ i quan els estan ensenyant com 
fer les coses d’una manera bruta; que es té la mateixa 
competència en el Ple a regular el circ com té el Parlament 
de Catalunya a regular els toros; que ja sap que la 
Presidència va votar-hi en contra perquè és coneguda la seva 
afició; que es té la mateixa potestat de regular el circ com 
el Parlament de Catalunya de regular els toros; que s’han 
regulat i prohibit; que demanar opinió del circ amb animals 
al senyor Genís Matabosch és com demanar al senyor 
Ahmadineyad si Iran ha de tenir l’arma nuclear o no; que està 
molt clara quina és l’opinió del senyor Genís Matabosch sobre 
el tema dels circs; que la Presidència ha intentat justificar 
que no es votés la urgència de la moció per tal de tenir 
temps per tenir un argumentari amb el qual el govern pogués 
explicar a la ciutadania quin era el seu punt de vista; que 
des del dia que va presentar la moció fins que va anar al Ple 
la Presidència va tenir 18 dies per preparar l’argumentari i 
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mirar quina havia de ser la posició del govern respecte 
d’aquest punt; que no es van aprofitar aquests 18 dies; que 
hi havia temps de sobres perquè algú del govern o del gabinet 
hagués pogut dedicar una estona a meditar sobre el tema; que 
s’està demanant la votació lliure; que espera que la 
Presidència especifiqui si farà votar tot el govern en bloc o 
si donarà llibertat de vot als regidors; que avui s’està 
intentant que l’Ajuntament sigui el municipi número 41 de 
Catalunya que prohibeix el circ amb animals en el seu terme 
municipal o que sigui l’Ajuntament més xulo de tots muntant 
l’any que ve un Festival de Circ amb animals; que si es vol 
ser una ciutat moderna s’hauria de començar a pensar amb els 
drets dels animals i en que no pateixin essent el municipi 
número 41 de Catalunya, però que es pot ser el municipi més 
xulo de tots muntant un Festival de Circ amb animals a la 
ciutat en contra de la tendència de tots els països europeus; 
que la Presidència abans ha parlat molt de participació; que 
potser seria un tema prou important com per demanar la 
participació de la ciutadania i que realment sigui la 
ciutadania la que decideixi si vol circs amb animals a la 
ciutat. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Cotcho Pi que diu que en comptes de veure les fotos que s’han 
ensenyat al Ple voldria veure les fotos de la protectora 
d’animals de Figueres, amb els gossos de la manera com estan; 
que per a ella després d’una persona sempre ve un gos; que a 
vegades es diu gos a una persona, però que se li diu un 
qualificatiu massa bo; que la protectora d’animals de 
Figueres hauria de ser ajudada per l’Ajuntament; que això sí 
que és important; que si d’aquí a un temps no s’ha arreglat 
els senyors que porten les fotos n’haurien de portar de com 
estan els gossos de la protectora d’animals; que això sí que 
ho recolzarà i que això sí que la farà plorar de veritat. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que tots poden interpretar el que consideri sobre el que s’ha 
dit; que el Parlament de Catalunya té competència 
legislativa, però que l’Ajuntament no fa lleis, sinó que les 
aplica; que hi ha una diferència clara; que hi ha una llei de 
referència; que s’han de sotmetre a l’imperi de la llei; que 
el senyor Montfort retreu a la Presidència un to alliçonador; 
que li sap greu; que intenta explicar tan bé com sap perquè 
el govern de la ciutat fa una cosa i no una altra; que el to 
alliçonador no sap si hi és; que potser li pesa l’herència, 
ja que ve del món acadèmic; que pot tenir la temptació 
d’explicar alguna cosa, ja que es va fent gran i veu el 
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senyor Monfort molt jove; que és molt pitjor el to despectiu 
amb què a vegades es fan algunes manifestacions; que no sap 
si són conscients del to despectiu amb què a vegades es 
refereixen a professionals de la casa encara que estiguin en 
la seva condició de càrrecs eventuals de confiança; que són 
professionals de carrera que sovint són tractats 
despectivament amb algun comentari que en el fons el que 
busca és atacar l’alcalde; que darrera de l’atac a l’alcalde 
hi ha un tracte denigrant o despectiu cap a càrrecs 
eventuals; que intentarà fer poca pedagogia; que dirà el que 
hagi de dir i punt, però que el senyor Monfort també ha de 
ser conscient que a vegades es fan comentaris que són 
innecessaris, ja que tothom té carreres professionals 
darrera; que respecta totes les posicions, però que en el 
marc de les competències de l’Ajuntament s’equivocarien si es 
posicionessin en una cosa que correspon aprovar al 
legislador; que la llibertat de vot està sempre garantida a 
l’Estatut, a la Constitució i a tot arreu; que els regidors i 
regidores voten sempre a consciència; que el grup de 
Convergència i Unió concorre a les eleccions amb un programa 
electoral; que quan hi ha una dissidència el regidor se 
separa del grup municipal i passa a formar part del grup 
mixt; que això ja ha passat en aquest plenari; que pot ser 
que un regidor no vegi les coses iguals que el grup amb el 
qual es va presentar; que és un exercici lliure; que hi ha 
una posició solidària del govern; que es treballen les coses, 
es discuteixen i es confronten arguments, però que al final 
la Constitució i l’Estatut garanteixen que el vot és lliure; 
que qualsevol dels vint-i-un regidors i regidores aixequen el 
dit en un sentit o en un altre i que no cal que el senyor 
Monfort pregunti si la Presidència garanteix la llibertat de 
vot, ja que si no ho fes cometria un delicte.  

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Monfort Peligero que diu que no voldria que s’acabés aquest 
debat amb la imatge que està criticant els càrrecs de 
confiança; que reconeix la seva vàlua professional, però que  
a vegades no dóna el resultat que hauria de donar una 
estructura d’aquestes característiques; que en aquest cas 
creu que no l’ha donat, però que molts altres casos 
segurament demostren que sí; que amb el tema dels braus hi va 
haver llibertat de vot; que una cosa és una cosa ideològica 
de partit i que seria molt estrany que a Iniciativa per 
Catalunya algun dels seus diputats votés en contra de depèn 
de què, però que creu que és bastant normal que dintre de 
Convergència i Unió hi hagin vàries percepcions de quin ha de 
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ser el vot dintre de tots els diputats o regidors; que és una 
cosa bastant fàcil com el cas del braus que hi haguessin 
vàries tendències dins dels diputats de Convergència i Unió; 
que pel que diu la Presidència sembla ser que els 40 
municipis en els quals s’ha regulat això s’estan equivocant 
de ple; que la Presidència creu que els 40 municipis que han 
regulat i prohibit que hi hagi circs amb animals al seu terme 
municipal s’estan equivocant; que pregunta si això és 
correcte i que entén que la Presidència està dient que 
aquests 40 municipis s’estan equivocant. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que des del punt de vista de posicionament ideològic no 
s’estan equivocant; que no pot dir que tenir una manera o una 
altra és encertar o equivocar-se; que des del punt de vista 
competencial s’estan equivocant sense dubtes ni matisos; que 
el dia que el senyor Monfort vulgui es pot informar; que 
alguns diputats i diputades, entre els quals hi havia la 
Presidència, no van a favor dels toros, sinó en contra de la 
seva prohibició que és molt diferent; que si el senyor 
Monfort no hi veu cap matís, ja ho poden deixar estar perquè 
creu que es un matís substancial i que algun dia potser 
s’adonarà que té a veure amb la qualitat de la democràcia que 
vol defensar. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
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 cinc 
membres de l’Ajuntament següents: Casellas Borrell, Guerrero 
Casero, Mata Solsona, Font Ribera i Monfort Peligero; i 
abstenir-se, els tres membres de l’Ajuntament següents: 
Olmedo Delestal, Cotcho Pi i Borrego Torres. 

 
----16. Personal: S’aprova un conveni individualitzat de 
pràctiques amb l’Institut Narcís Monturiol per tal d’acollir 
una alumna. La Presidència procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“L'Institut Narcís Monturiol proposa la estudiant 
Daniela Bentós que actualment cursa estudis de quart d'ESO, 
perquè participi en el Projecte Ictineu en el marc dels 
programes de diversificació curricular dins de l’educació 
secundària, realitzant pràctiques a l'Ajuntament de Figueres, 
del 19 de setembre de 2011 fins el 30 de juny 2012,  per tal 
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d’adquirir una experiència laboral real i una millora en 
l’aprenentatge del seu ofici; Atès que existeix un conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que 
possibilita establir convenis de col·laboració de pràctiques 
individualment amb cada alumne interessat , i atès que el 
responsable de l’IES Narcís Monturiol ja ens ha fet arribar 
les dades de l’estudiant seleccionat, aquesta Comissió 
Informativa de Serveis Generals, proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Figueres que adopti els acords següents: 1r  
Aprovar l’establiment d’un conveni individualitzat de 
pràctiques entre el centre IES Narcís Monturiol i 
l’Ajuntament de Figueres, per tal d’acollir l’alumne Daniela 
Bentós,   del 19 de setembre de 2011 fins al 30 de juny de 
2012, per realitzar pràctiques laborals a les dependències 
del Servei municipals d'Esports. L'horari a realitzar serà 
dilluns, dimarts i dijous de 9 a 13 h.  2n  Autoritzar a 
l’Alcaldia Presidència per a l'adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l' execució dels acords 
anteriors.” 
 
----17. Personal: S’aprova un conveni individualitzat de 
pràctiques amb l’Institut Narcís Monturiol per tal d’acollir 
un alumne. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“L’Institut Narcís Monturiol proposa l’estudiant Mohamed 
Lahal que actualment cursa estudis de quart d'ESO, perquè 
participi en el Projecte Ictineu en el marc dels programes de 
diversificació curricular dins de l’educació secundària, 
realitzant pràctiques a l'Ajuntament de Figueres, del 19 de 
setembre de 2011 fins el 30 de juny 2012,  per tal d’adquirir 
una experiència laboral real i una millora en l’aprenentatge 
del seu ofici; Atès que existeix un conveni marc de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que possibilita 
establir convenis de col·laboració de pràctiques 
individualment amb cada alumne interessat , i atès que el 
responsable de l’IES Narcís Monturiol ja ens ha fet arribar 
les dades de l’estudiant seleccionat, aquesta Comissió 
Informativa de Serveis Generals, proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Figueres que adopti els acords següents: 1r  
Aprovar l’establiment d’un conveni individualitzat de 
pràctiques entre el centre IES Narcís Monturiol i 
l’Ajuntament de Figueres, per tal d’acollir l’alumne Mohamed 
Lahal,   del 19 de setembre de 2011 fins al 30 de juny de 
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2012, per realitzar pràctiques laborals a les dependències 
del Servei municipals d'Esports. L'horari a realitzar serà 
dilluns, dimarts i dijous de 9 a 13 h. 2n  Autoritzar a 
l’Alcaldia Presidència per a l' adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l' execució dels acords 
anteriors.” 
 
----18. Personal: S’aprova un conveni individualitzat de 
pràctiques amb l’Institut Olivar Gran per tal d’acollir un 
alumne. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“L'Institut Olivar Gran proposa l'alumne Soufian El 
Bouabdellati que actualment cursa estudis de quart d'ESO, 
perquè dugui a terme les activitats d'aplicació pràctica fora 
del centre educatiu previstes al programa Eina  en el marc de 
dels programes de diversificació curricular, del 15 de 
novembre de 2011 fins el 30 de juny 2012,  per tal d’adquirir 
una experiència laboral real i una millora en l’aprenentatge 
del seu ofici; Atès que existeix un conveni marc de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que possibilita 
establir convenis de col·laboració de pràctiques 
individualment amb cada alumne interessat , i atès que el 
responsable de l’IES Olivar Gran ja ens ha fet arribar les 
dades de l’estudiant seleccionat, aquesta Comissió 
Informativa de Serveis Generals,  proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Figueres que adopti els acords següents: 1r  
Aprovar l’establiment d’un conveni individualitzat de 
pràctiques entre el centre IES Olivar Gran i l’Ajuntament de 
Figueres, per tal d’acollir l’alumne Soufian El Bouabdellati, 
del 15 de novembre de 2011 i fins al 30 de juny de 2012, per 
realitzar pràctiques laborals a les dependències de la  
Brigada municipal. L'horari a realitzar serà dilluns, dimarts 
i dijous de 9 a 13 h. 2n  Autoritzar a l’Alcaldia Presidència 
per a l'adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l' execució dels acords anteriors.” 
 
----19. Personal: S’aprova un conveni individualitzat de 
pràctiques amb l’Institut Olivar Gran per tal d’acollir un 
alumne. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“L'Institut Olivar Gran de Figueres proposa l'alumne 
Adrià Quintana Julià que actualment cursa estudis de quart 
d'ESO, perquè dugui a terme les activitats d'aplicació 
pràctica fora del centre educatiu previstes al programa Eina  
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en el marc de dels programes de diversificació curricular, 
del 15 de novembre de 2011 fins el 30 de juny 2012,  per tal 
d’adquirir una experiència laboral real i una millora en 
l’aprenentatge del seu ofici; Atès que existeix un conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que 
possibilita establir convenis de col·laboració de pràctiques 
individualment amb cada alumne interessat , i atès que el 
responsable de l’IES Olivar Gran ja ens ha fet arribar les 
dades de l’estudiant seleccionat, aquesta Comissió 
Informativa de Serveis Generals,  proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Figueres que adopti els acords següents: 1r  
Aprovar l’establiment d’un conveni individualitzat de 
pràctiques entre el centre IES Olivar Gran i l’Ajuntament de 
Figueres, per tal d’acollir l’alumne Adrià Quintana Julià, 
del 15 de novembre de 2011 i fins al 30 de juny de 2012, per 
realitzar pràctiques laborals a les dependències de la  
Brigada municipal. L'horari a realitzar serà dilluns, dimarts 
i dijous de 9 a 13 h. 2n  Autoritzar a l’Alcaldia Presidència 
per a l'adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l' execució dels acords anteriors.” 

 
---- Seguidament, a les divuit hores i vint-i-dos minuts, 
prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta de la 
sessió el senyor Font Ribera. 
 
----20. Protocol: S’atorga a la Fundació de l’Asil Vilallonga 
la Medalla de la Ciutat en la categoria de Plata. La senyora 
Felip Torres procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“La Comissió consultiva del nomenclàtor, en la reunió de 
13 d'octubre de 2011, va valorar que enguany se celebra el 
125è aniversari de la constitució de l'Asil Vilallonga, 
entitat que, malgrat el pas dels anys, continua realitzant 
una important funció social a la ciutat i la comarca. Per 
això la Comissió va considerar que convé un reconeixement 
justificat a una entitat que durant molts anys va ser l’únic 
espai de la ciutat on les persones grans sense recursos 
podien ser ateses i per ser un exemple d’entitat que ha 
cobert durant anys un buit que les administracions no omplien 
i que actualment, a cent vint-i-cinc anys de la seva creació, 
continua donat servei a la societat figuerenca i empordanesa. 
La Comissió va proposar concedir a la Fundació de l'Asil 
Vilallonga la Medalla de la Ciutat, en la categoria de Plata; 
per tot plegat, la Comissió Informativa  de serveis generals  
proposa al Ple de l'Ajuntament que s'adoptin els acords 
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següents: Primer.- Atorgar a la Fundació de l'Asil Vilallonga 
la Medalla de la Ciutat, en la categoria de Plata, en 
reconeixement al 125è aniversari d'aquesta institució social 
que continua prestant servei a la ciutat i la comarca. 
Segon.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència perquè realitzi 
tants actes i gestions com calgui per a l'execució dels 
acords anteriors.” 
 
---- Durant la lectura del dictamen anterior, a les divuit 
hores i vint-i-quatre minuts, compareix el senyor Font Ribera 
que es reincorpora a la sessió. 
 
 Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que el grup popular votarà a favor tal com van votar al 
Nomenclàtor i a la comissió informativa; que ha sortit als 
mitjans de comunicació que l’acte del punt número 20 tindrà 
lloc el dilluns dia 19 al matí; que dos membres del grup 
popular no hi podran assistir per qüestions de feina; que 
això és una distinció que atorga l’Ajuntament; que hauria 
d’estar totalment diferenciada del que són els actes del dia 
19; que no venia d’una setmana; que la Fulla de Figuera de 
Plata sí que és una qüestió més urgent, però que la medalla 
de la ciutat es podia haver esperat uns quants dies més; que 
s’hauria d’haver fet un acte a la Sala d’Actes perquè hi 
poguessin assistir tots els regidors; que és una distinció 
que dóna l’Ajuntament; que quedarà una mica ofuscada dintre 
de tots els actes i que lamenta que no hi puguin assistir 
tots els regidors. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Felip Torres que diu que l’equip de govern ha considerat 
adient la data del 19 d’octubre, ja que és una distinció de 
l’Ajuntament a l’Asil; que s’ha d’entendre la casuística 
concreta; que les persones que estan residents a l’Asil no es 
poden desplaçar cap a l’Ajuntament; que el reconeixement més 
important és desplaçar l’Ajuntament cap a l’Asil Vilallonga; 
que és lògic; que potser algú se sentiria content de veure la 
Sala de Plens donant un reconeixement, però que sempre es pot 
convidar als residents de l’Asil Vilallonga que visitin la 
Sala de Plens quan ho creguin oportú; que és més lògic i 
sensat desplaçar l’Ajuntament cap a l’Asil Vilallonga per 
atorgar aquest reconeixement, ja que és un reconeixement de 
la ciutat a ells i no un homenatge del propi Ajuntament i que 
aquest és el motiu pel qual s’ha fet en els actes de 
l’aniversari. 
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 Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres 
que diu que s’ha de pensar en els vint-i-un regidors no només 
en l’equip de govern; que es podria haver fet un altre acte 
un altra dia perquè hi poguessin anar els vint-i-un regidors; 
que no passava absolutament res; que segurament els residents 
de l’Asil Vilallonga haurien estat contents de tornar a 
celebrar un altre acte; que hagués estat una altra festa i 
que la resposta de la senyora Felip no és oportuna, ja que es 
una distinció que donen els vint-i-un regidors del 
consistori. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Felip Torres que diu que hi ha diversos motius que han portat 
a integrar-ho al dilluns dia 19 al matí; que estan convidats 
els vint-i-un regidors de l’Ajuntament; que, en cap cas, s’ha 
posat en dubte; que es fa al matí perquè és un reconeixement 
que ha de tenir lloc durant l’any 2011; que no té cap lògica 
atorgar un reconeixement a una entitat fora de l’any en què 
se li ha reconegut; que es troben en una commemoració; que ho 
troben adient fer-ho aquest mateix dia; que també es fa així 
per motius econòmics; que no s’ha de perdre de vista la 
situació en què es troben i que no sembla adient fer 
duplicitat d’actes tant per dates com per motius econòmics. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que 
pregunta que quines altres autoritats o persones estan 
convidades perquè sigui tan difícil de poder moure la data; 
que està d’acord que als ancians els pot costar venir a 
l’Ajuntament i que s’ha d’anar allà; que pregunta si hi ha 
alguna altra qüestió que faci que no es pugui moure l’hora 
perquè gran part dels vint-i-un regidors puguin anar a l’Asil 
Vilallonga i que si és que hi ha un altre compromís 
ineludible per part del senyor Alcalde. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que quan es va tancar el programa d’actes commemoratius 
dels 125 anys es va acordar el dia que era oportú de donar 
aquesta distinció; que hi ha un antecedent; que l’escola La 
Salle va fer la mateixa petició, ja que van demanar que no es 
fes un acte específic, sinó que es pogués fer un acte en el 
marc dels seus actes de commemoració; que la ciutat va 
acordar distingir l’escola La Salle pel seu centenari, però 
que l’Ajuntament es va adaptar al seu programa d’actes; que 
les circumstàncies electorals van fer que s’hagués de 
posposar l’atorgament de la medalla; que va ser una força 
major; que li sap greu si alguns regidors per raons 
professionals no hi poden assistir; que hi ha diversos 
moments de l’any en què l’alcalde convida els membres del 
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consistori que el volen acompanyar per anar l’Asil 
Vilallonga; que està convençut que almenys algú de cada 
formació hi podrà ser, però que el programa d’actes dels 125 
anys de l’Asil Vilallonga està fixat; que no acaba d’estar 
segur que al plenari sigui un lloc per discutir la data; que 
quan es detecta un problema d’aquests s’han de moure ràpid; 
que hi ha d’anar l’alcaldia; que hi ha un programa de 
commemoració dels 125 anys; que hi ha un seguit d’autoritats 
a qui l’Asil ha convidat; que no sap quines són, però que ja 
els han dit que aquell dia la ciutat atorga aquesta 
distinció; que el govern no és partidari de revisar-ho, ja 
que hi poden haver programes editats; que no seria seriós que 
ara això es revisés; que pren nota que alguns regidors tenen 
agendes professionals que en un moment donat poden fer això 
difícil; que es un fet absolutament excepcional, ja que si no 
es tractés d’anar a un Asil en el qual bona part dels seus 
residents no poden sortir o poden sortir amb molta dificultat 
física la flexibilitat seria una altra; que ha anat així i 
que el que ha d’ocupar en aquests moments al plenari ha de 
ser la unanimitat i el consens a l’entorn d’aquest 
reconeixement.  
 Seguidament, intervé la senyora Mata Solsona que diu que 
està totalment d’acord amb la Presidència en què el Ple no es 
el lloc per discutir d’aquest tema, però que és el tercer any 
que es té aquesta mateixa discussió sobre aquest mateix tema; 
que quan el senyor Borrego parlava dels actes del dia 19 
s’estava preguntant quins eren els actes d’aquest dia; que no 
hi ha lloc a discussió perquè no tenen la informació i que 
està d’acord amb la Presidència, però que totes dues parts 
s’han de posar les piles.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que té la costum de comprar els 
setmanaris de la ciutat; que s’assabenta més de les coses 
pels setmanaris que no pel govern; que a La Salle es va fer 
un dissabte i no un dilluns; que la qüestió es molt diferent; 
que ja sap que estan en crisi, però que la senyora Felip 
tregui la qüestió econòmica en aquest assumpte és una excusa 
de mal pagador; que només es gastarien soles de sabates 
perquè s’hi hauria d’anar una altra vegada i que si s’ha de 
convidar a quatre galetes el grup municipal popular ja les 
pot portar. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
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----21. Protocol: S’atorga al Hotel Empordà, el Motel, la 
Fulla de Figuera de Plata en la categoria d’entitats. La 
senyora Felip Torres procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“La Comissió consultiva del nomenclàtor, en la reunió de 
13 d'octubre de 2011, va valorar les propostes rebudes per 
atorgar la Fulla de Figuera de Plata per l'any 2011, d'acord 
amb les bases del Reglament d'Honors i Distincions vigent; 
Vista l'acta d'aquesta reunió segons la qual es proposa 
concedir la Fulla de Figuera de Plata de 2011 per  entitats 
al restaurant Hotel Empordà, el Motel, en reconeixement per 
ser un dels pioners de la renovació de la cuina catalana 
moderna i per seguir en un primer pla de l'excel.lència 
culinària al llarg dels seus cinquanta anys de vida. És un 
reconeixement a una trajectòria i a una situació d'èxit i i 
també de valoració actual, que ve a completar tot un seguit 
d'actes que s'han realitzat aquest any 2011 per commemorar el 
cinquantè aniversari d'aquesta institució gastronòmica, 
cultural i ciutadana. En el cas del Motel es posa en valor la 
feina i dedicació d’un establiment que, amb Josep Mercader 
primer i amb Jaume Subirós després, està considerat el pare 
de la cuina catalana contemporània; per tot plegat, la 
Comissió Informativa  de serveis generals proposa al Ple de 
l'Ajuntament que s'adoptin els acords següents: Primer.- 
Atorgar al Hotel Empordà, el Motel, la Fulla de Figuera de 
Plata en la categoria d’entitats, corresponent a l’any 2011, 
en reconeixement al cinquantè aniversari d'aquesta institució 
gastronòmica considerada pionera de la renovació de la cuina 
catalana moderna. Segon.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència 
perquè realitzi tants actes i gestions com calgui per a 
l'execució dels acords anteriors.” 
 
---- Seguidament, a les divuit hores i trenta-cinc minuts, 
prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta de la 
sessió el senyor Casellas Borrell. 
 
----22. Ajuntament: Es reconeix a un regidor la 
compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“El regidor senyor Pere Casellas Borrell ha presentat 
una instància el dia 17 de novembre de 2011 que ha estat 
registrada d’entrada amb el número 20820 mitjançant la qual 
sol.licita se li concedeixi la compatibilitat  per a 
l’exercici lliure de la professió d’advocat. Vista la Llei 
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orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, i la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de l'Administració de la Generalitat, la 
Comissió informativa de serveis generals proposa  que el Ple 
de l’Ajuntament adopti els acords següents: 1r. Reconèixer al 
regidor senyor Pere Casellas Borrell la compatibilitat per a 
l’exercici lliure de la professió d’advocat amb la condició 
que no podrà dirigir o representar a parts en procediments 
judicials o administratius contra la Corporació amb 
l'excepció de les accions a les quals es refereix l'article 
63.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del règim local. 2n. Facultar l'Alcaldia Presidència 
perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a 
l'execució de l'acord anterior.” 

 
---- A continuació, a les divuit hores i trenta-sis minuts, 
compareix el senyor Casellas Borrell que es reincorpora a la 
sessió. 
�

----23. Serveis municipals: S’aprova l’expedient de 
contractació del contracte administratiu de serveis de 
retirada, transport, dipòsit, adquisició i eliminació de 
vehicles abandonats a la via pública i retirats per 
iniciativa municipal. El senyor Yécora Romero procedeix a la 
lectura del dictamen següent: 

“Atès que properament finalitza el contracte de la 
concessió del servei de retirada, transport, dipòsit, 
adquisició i eliminació de vehicles abandonats a la via 
pública i retirats per iniciativa municipal. Atès l'informe 
emès per l'inspector de la Guàrdia Urbanana de Figueres que 
justifica la necessitat de procedir a convocar nou 
procediment de licitació. Vist l'article 10 i 22 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per 
RDL 3/2011, de 14 de novembre, la Comissió informativa de 
serveis generals proposa al Ple, l'adopció dels següents 
acords: 1r.- Aprovar l'expedient de contractació del 
contracte administratiu de serveis de retirada, transport, 
dipòsit, adquisició i eliminació de vehicles abandonats a la 
via pública i retirats per iniciativa municipal. 2.- 
Determinar que la licitació es dugui a terme mitjançant 
procediment obert.  3er.- Aprovar inicialment el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars i sotmetre dit Plec al 
tràmit d'informació pública pel termini de 20 dies hàbils a 
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comptar de l'endemà de la publicació del darrer anunci, que 
es publicarà al BOP, DOGC i tauler d'edictes. 4rt.- Aprovar 
el Plec de Prescripcions Tècniques. 5è.- Convocar el 
procediment de licitació de forma condicionada a la manca de 
presentació d'al·legacions dins el termini senyalat a l'acord 
tercer. 6è.-Autoritzar l'Alcaldia-Presidència a fi que 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució 
dels acords anteriors.” 

Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que presenta una esmena de paraula al plec de clàusules que 
consisteix en modificar el punt k) que diu “Que l’Ajuntament 
podrà inspeccionar tots els elements que intervinguin en la 
prestació del servei i donar les instruccions oportunes per 
al compliment de les prestacions i bon funcionament del 
servei” i que en el seu lloc digui: “Pel tal d’assegurar el 
compliment de les prestacions i bon funcionament del servei, 
un cop adjudicat el contracte, es crearà una comissió de 
seguiment i control del servei, presidida per l’alcalde o 
regidor a qui es delegui. Estarà integrada per dos tècnics 
municipals de l’àrea de medi ambient, designats per 
l’alcalde, i dos representants de l’empresa concessionària. 
La comissió establirà els mecanismes de control destinats a 
que es garanteixi la correcta descontaminació dels vehicles i 
una gestió correcta dels subproductes que generin, 
especialment pel que fa a la seva recuperació. Aquesta 
comissió es mantindrà mentre duri la vigència del contracte”. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que el govern no és partidari d’incorporar cap esmena; 
que se sentirien molt insegurs posicionant-se en un tema que 
coneixen ara de veu; que els incomodaria cometre algun error 
i que si el senyor Monfort vol que alguna iniciativa 
d’aquestes prosperi l’hauria de fer arribar en el curs del 
mes, ja que no només en el plenari es poden prendre 
decisions. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació l’esmena presentada pel senyor Monfort 
Peligero. El Ple de l’Ajuntament ACORDA de no aprovar-la en 
votar-hi a favor els dos membres de l’Ajuntament següents: 
Font Ribera i Monfort Peligero; en contra, els quinze membres 
de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Felip Torres,  Toro 
Coll, Godoy Tomás, Castelló Turró,  Felip Gayolà, Ferrer 
Sala, Yécora Romero, Trilla Bevià, Pujol Matas, Giró Fàbrega,  
García Torralvo, Olmero Delestal, Borrego Torres i Cotcho Pi; 
i abstenir-se, els tres membres de l’Ajuntament següents: 
Casellas Borrell, Guerrero Casero i Mata Solsona.  
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Seguidament, torna a intervenir el senyor Monfort 
Peligero que pregunta si es pot aconseguir el compromís del 
govern que s’estarà molt pendent que tots aquests productes i 
subproductes i descontaminacions dels vehicles es facin 
correctament i que s’estigui molt pendent de com funciona 
l’empresa. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Yécora 
Romero que diu que es té en compte; que en el contracte 
actual ja es té en compte perquè el govern creu en aquesta 
qüestió; que també és un operatiu que deriva d’unes lleis de 
la Generalitat de Catalunya; que no hi ha problema i que es 
refereix al tractament correcte mediambiental dels productes 
residuals dels vehicles que es destrueixen. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Monfort 
Peligero que diu que és normal que quan un grup municipal 
presenti esmenes tard no s’acceptin, però que l’ordre del dia 
també arriba tard; que l’accés a la documentació dels punts 
que van a l’ordre del dia i les reunions i temps que poden 
dedicar a estudiar tota la documentació és el que es té; que 
entén la postura de la Presidència que no sigui el moment 
d’introduir aquesta esmena, però que demana una mica de 
delicadesa en la manera de dir-ho, ja que el temps que es té 
per poder-hi dedicar, estudiar i fer que es compleixi tot bé 
és el que es té; que està d’acord amb la Presidència, però 
que s’ha de tenir una mica de delicadesa a l’hora de dir les 
coses i que la feina política la fan una mica com poden i amb 
el temps que es permet, ja que es lliura l’ordre del dia a 
les tres o un quart de quatre de dimarts per a un Ple que es 
té el divendres a la tarda. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que aquest tema ha estat tractat en comissió informativa; 
que quan un tema es coneix a través de la comissió 
informativa és el moment de dir que s’hi farà un suggeriment 
i que que si no diu res, però després de veu es planteja una 
esmena en el ple ha de comprendre que la resposta sigui 
negativa per un criteri de prudència. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Monfort 
Peligero que diu que va ser tractat en comissió informativa 
de dilluns; que entén el que diu la Presidència; que si el 
plec de clàusules d’un punt ja és complicat s’hauria 
d’imaginar de vint-i-cinc punts; que en una comissió 
informativa d’un dilluns al matí no es pot estudiar en dos 
minuts el plec de clàusules i que només ha dit que la 
Presidència hauria de ser delicat a l’hora de tractar aquests 
temes. 
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A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
 
----24. Serveis municipals: S’augmenta inicialment el capital 
social de Figueres de Serveis SA. La Presidència procedeix a 
la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

“La societat privada municipal Figueres de Serveis, SA 
(FISERSA), representada pel senyor Josep Viñas Castillo, 
director gerent, ha presentat un escrit que ha estat 
registrat d’entrada el dia 14 de novembre de 2011 amb el 
número 20577 en el que sol.licita s’augmenti el capital 
social de Figueres de Serveis SA i es modifiquin els seus 
estatuts.  És d'aplicació l'article 212.5 en relació amb 
l'article 201 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals que va ser aprovat pel Decret de la 
Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny. Per tot 
això, la Comissió informativa de promoció econòmica proposa 
que s'adoptin els acords següent: 1. Augmentar inicialment el 
capital social de Figueres de Serveis, SA  en la xifra de 
99.767,66 € mitjançant l’emissió i posada en circulació de 
166 noves accions representades per títols nominatius d’igual 
valor nominal i contingut de drets que les anteriors i 
numerades correlativament de 1332 al número 1497, ambdós 
inclosos. Les noves accions hauran d’ésser íntegrament 
desemborsades en el moment de la subscripció a través de 
l’aportació dinerària de 99.767,66 € corresponent a les 
accions 1332 a 1497. 2. Aprovar inicialment que l’aportació 
de la subscripció i desembors de les noves accions es 
realitzarà en el mateix acte, l’únic soci, l’Ajuntament de 
Figueres, amb domicili social a la plaça de l’Ajuntament núm. 
12 de Figueres, amb NIF P1707200J, el qual subscriurà les 166 
noves accions, números 1332 a 1497, ambdós inclosos, pel seu 
valor nominal conjunt de 99.767,66 € que desemborsarà amb 
l’ingrés al compte corrent 2100/0013/780200858310 de Figueres 
de Serveis, SA, mitjançant xec bancari per import de 
99.767,66 €. L’entitat bancària haurà de lliurar el 
corresponent certificat de l’ingrés efectuat. 3. Aprovar 
inicialment la modificació de l’article 6è dels estatuts de 
Figueres de Serveis, SA de tal forma que la seva nova 
redacció sigui la següent: “El capital és de 899.711,97 € 
(vuit-cents noranta-nou mil, set-cents onze euros amb 
noranta-set cèntims), representat per 1497 accions 
nominatives ordinàries, de 601,01 € (sis-cents un euros amb 
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un cèntim) cadascuna, numerades correlativament del número 1 
al número 1497, ambdues incloses, totalment subscrites i 
desemborsades, i intransferibles a cap persona diferent del 
seu únic titular, l’Ajuntament de Figueres”. 4. Sotmetre 
l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils. 5. Determinar que la modificació dels estatuts 
assolirà el caràcter de definitiva sense necessitat d'adoptar 
un acord exprés en tal sentit per al supòsit que durant el 
termini d'informació pública de l'expedient no es presentin 
al.legacions ni suggeriments. 6. Autoritzar l’Alcaldia-
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 

 
----25. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es 
produeixen les intervencions següents: 
 
----Tributs estatals: S’acorda instar el govern a fer una 
proposta clara pel concert econòmic per a Catalunya. La 
senyora Mata Solsona procedeix a la lectura de la moció 
següent: 
 “PROPOSTA DE MOCIÓ CONTRA LA RETALLADA PRESSUPOSTÀRIA A 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS I EN FAVOR DE 
LA TELEVISIÓ PÚBLICA CATALANA I DE QUALITAT. Mireia Mata i 
Solsona, amb d.i. 40462168-Q i actuant com a portaveu del 
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
Figueres, proposa l’aprovació de la moció que tot seguit 
exposo: El dia 25 de Novembre de 2011 el Govern de la 
Generalitat de Catalunya ha anunciat una forta retallada d'un 
13'3% (i d'un 25% en dos anys) al pressupost de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, a més del tancament de dos 
canals. Aquesta rebaixa suposa una reducció de 61 milions 
d'euros a l'aportació de la Generalitat a la Corporació, el 
que suposarà inevitablement una nova rebaixa de sou dels 
treballadors i un notori empobriment de la programació de la 
televisió de tots els catalans. A aquesta  important 
davallada dels ingressos en concepte de subvenció s'ha de 
sumar la forta caiguda d'aquests mateixos en concepte de 
publicitat, que si ja havien minvat força degut a la crisi 
econòmica, una disminució en l'atractiu en les programacions 
de les cadenes provocaria que aquests patrocinadors renunciïn 
encara més a invertir en la nostra televisió pública. Tot 
això es porta a terme en un context on un grup de mitjans de 
comunicació privat, molt proper a Convergència i Unió, no veu 
retallades en la mateixa mesura les seves subvencions. Mostra 
d'això és que la mateixa setmana on s'han anunciat aquestes 
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rebaixes, el diari La Vanguardia ha rebut una subvenció de 2 
milions d'euros. Aquest fet ens porta a sospitar una 
privatització encoberta del  mercat audiovisual català, el 
que suposarà menys neutralitat informativa i que la 
programació es regeixi per interessos comercials i no 
exclusivament per la qualitat d'aquesta. Hi ha un altre 
factor que fa que aquesta retallada sigui encara més 
incomprensible: l'expoli fiscal que pateix el nostre país. 
Amb els impostos que surten del nostre país cap a Madrid i no 
tornen ens donarien per cobrir diverses vegades l'anterior 
pressupost, fent del tot innecessàries totes aquestes 
mesures. La ciutadania de Catalunya ha expressat diverses 
vegades el seu ampli suport a la televisió pública catalana i 
de qualitat com uns dels eixos vertebradors del nostre país. 
Aquest servei públic ens ofereix promoció cultural, 
neutralitat i qualitat informativa, divulgació de la llengua 
i varietat de programació. Per això, la ciutadania i 
l’ajuntament de Figueres no pot restar al marge d'aquesta 
defensa. PER TOT ALLÒ EXPOSAT ANTERIORMENT, L'AJUNTAMENT DE 
FIGUERES ACORDA: 1. Manifestar el seu rebuig a les mesures 
adoptades pel Govern de la Generalitat, que suposen una 
amenaça directa a l'actual model de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. 2. Instar a la Generalitat a aturar 
aquestes retallades i obrir un debat amb els professionals de 
la corporació i al Parlament de Catalunya sobre les 
necessitats pressupostàries bàsiques de la ràdio i la 
televisió pública per a mantenir el nivell de qualitat que 
les han portat a ser els mitjans referents del país 3. Instar 
al Govern a fer una aposta clara pel Concert Econòmic per 
Catalunya, el que suposaria que no fossin necessàries 
aquestes retallades. 4. Instar a les institucions, forces 
polítiques i a tota la societat civil a defensar el model 
actual d'una ràdio i d'una televisió catalana pública de 
qualitat. 5. Trametre aquests acords al Parlament de 
Catalunya i a la Presidència de la Generalitat.” 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la moció abans 
transcrita. 
 
---- Durant la lectura de la moció anterior, a les divuit 
hores i quaranta-tres minuts, prèviament autoritzada per la 
Presidència, s'absenta de la sessió la senyora Olmedo 
Delestal. 
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---- Durant la lectura de la moció anterior, a les divuit 
hores i quaranta-quatre minuts, prèviament autoritzat per la 
Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Ferrer Sala. 
 
---- Durant la lectura de la moció anterior, a les divuit 
hores i quaranta-cinc minuts, compareix la senyora Olmedo 
Delestal que es reincorpora a la sessió. 
 
---- Durant la lectura de la moció anterior, a les divuit 
hores i quaranta-sis minuts, compareix el senyor Ferrer Sala 
que es reincorpora a la sessió. 
 
 Seguidament, intervé el senyor Font Ribera que diu que 
la Candidatura d’Unitat Popular és molt favorable al text 
expositiu d’aquesta moció; que creu molt en la importància 
d’una televisió pública de qualitat especialment en una 
situació com la que es troba Catalunya en què la llengua es 
veu amenaçada; que la televisió pública és una eina molt 
important per defensar la llengua; que s’hauria de votar per 
punts perquè vol votar en contra del punt 3, ja que el que 
salvarà TV3 és que sigui la televisió pública d’un estat 
lliure i independent i que el concert econòmic és una manera 
de perdre el temps. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que votaran en contra d’aquesta moció; que 
no vol afavorir el govern de Convergència i Unió, però que 
està clar que ha estat el tripartit en el qual estaven 
inclosos el Partit Socialista, Esquerra i Iniciativa qui ha 
portat a aquesta crisi; que potser, a hores d’ara, no 
s’estaria com s’està; que s’ha de començar a dir les coses 
pel seu nom; que hi ha un terme mig en la visió del senyor 
Homs; que estan d’acord en què han de ser uns mitjans potents 
i de primer nivell; que la Corporació ha de ser un motor de 
la indústria audiovisual de Catalunya; que els mitjans de la 
Corporació han de complir una missió del servei públic, però 
que s’ha de matisar que l’educació no pot formar part dels 
mitjans públics de comunicació; que no comparteixen la visió 
ni el principi identitari que el grup d’Esquerra dóna als 
mitjans de la Corporació; que estan d’acord que han de ser 
una eina per a la normalització de la llengua i per potenciar 
el català, però que no poden estar d’acord en que per 
normalitzar el català s’acabi anormalitzant l’altra llengua 
oficial de Catalunya que és el castellà; que estan d’acord 
que s’expressi una visió catalana del món; que per al partit 
popular hi ha més de set milions de visions catalanes; que 
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els mitjans públics de la Generalitat han de reflectir la 
visió de tots els catalans i catalanes i no només la dels 
independentistes o nacionalistes; que estan convençuts que 
molts catalans i catalanes, no només no se senten 
identificats amb la ràdio o televisió pública de Catalunya, 
sinó que se senten exclosos; que la crisi i els canvis 
tecnològics comporten una reducció d’ingressos de la 
Corporació com a qualsevol mitjà; que s’han de fer esforços; 
que ja se n’han fet, però que se n’han de seguir fent perquè 
la situació no ha millorat; que no es poden alegrar de les 
retallades, però que cal fet ajustaments i controlar les 
despeses; que no estan convençuts que la reducció de canals 
comporti un estalvi, però que si és així no tenen cap 
inconvenient en que es faci; que la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals també ha de fer un esforç important 
d’estalvi; que s’han d’aprofitar totes les oportunitats; que 
potser cal reflexionar si cal un consell de govern o tornar a 
un consell d’administració, ja que cal fer de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals una empresa eficaç de servei 
públic, de motor de la indústria audiovisual i de potenciació 
del català sense excloure el castellà i que si és així 
trobaran el grup municipal popular. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que votaran a favor de la moció que presenta Esquerra 
Republicana; que la televisió de Catalunya és molt important 
com a mitjà per promoure la llengua catalana i que no entrarà 
a valorar el que ha dit la portaveu popular del govern 
tripartit, ja que està segur que Esquerra Republicana, que 
també formava part del govern tripartit i que estava a càrrec 
de la responsabilitat de la Corporació, segur que replicarà. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Mata Solsona que diu que espera que de la crisi mundial no en 
sigui només responsable el tripartit; que espera que no se’ls 
acusi de la crisi de Grècia, Itàlia, ni del que està passant 
arreu del món; que hi ha una altra crisi que és l’espoli 
fiscal i l’hemorràgia dels 20.000 milions d’euros que marxen 
de Catalunya i que no tornen; que segurament té a veure això 
amb l’empobriment de Catalunya des de l’època del tripartit, 
però que també des d’abans; que és un turment que fa 30 anys 
que es va arrossegant; que a altres zones de l’Estat no estan 
patint com ho està fent Catalunya que va cap a baix, però que 
n’hi ha d’altres que van pujant; que no cal que la senyora 
Olmedo es preocupi gaire pel castellà; que el govern 
tripartit va fer una cosa molt important per a la llengua 
castellana, ja que va aprovar el multiplex; que des de 
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l’aprovació del multiplex s’han multiplicat les ofertes amb 
castellà i amb tots els altres idiomes del món, però que en 
canvi TV3 continua amb la miserable xifra dels sis canals; 
que és evident que la Corporació Catalana de Radio i 
Televisió també ha d’assumir el cost econòmic i social que 
implica aquesta crisi actual; que el grup d’Esquerra està 
d’acord en que hi hagi retallades; que s’han de poder saber 
fer i fer-les bé, però no d’aquesta manera; que en el punt 2 
de la moció parla de poder consensuar o revisar aquestes 
retallades al Parlament i des de la pròpia Corporació i que 
es parla sempre de no a aquesta retallada. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
govern de la ciutat tenia la temptació de demanar una votació 
separada d’aquesta moció, ja que comparteix plenament amb la 
senyora Mata que una de la raons que expliquen les retallades 
pressupostàries és l’espoli fiscal que es pateix; que al 
final no es parla d’això en aquesta moció, sinó que es parla 
de valorar els ajustos econòmics que el govern ha plantejat 
com a hipòtesis de treball; que el senyor Francesc Homs ho va 
plantejar en la comissió de control del Parlament de 
Catalunya dels mitjans audiovisuals de Catalunya; que quan va 
plantejar aquesta iniciativa va emmarcar els ajustaments 
pressupostaris en un compromís clau de defensa del model dels 
mitjans audiovisuals a Catalunya i, en especial, en un 
compromís amb la idea de serveis públics i de qualitat; que 
el grup municipal del govern no comparteix que aquests 
ajustos hagin de ser  necessàriament una amenaça directa a 
l’actual model de la Corporació Catalana de Mitjans; que 
afortunadament al país hi ha un ampli consens a l’entorn del 
model audiovisual a Catalunya i del model de servei públic 
del qual només en discrepen, de forma matisada, el grup 
popular i, d’una forma rotunda, el grup de Ciutadans; que són 
dues formacions que han manifestat alguns plantejaments que 
discrepen del model de fons; que el grup de Ciutadans seria 
partidari de tancar la televisió, la radio pública i tots els 
mitjans audiovisuals finançats des de l’administració; que hi 
ha un ampli espectre de grups polítics, entre els quals s’hi 
compten Esquerra Republicana, Iniciativa Catalunya-Verds, 
Izquierda Unida i Alternativa, Partit Socialista i 
Convergència i Unió que comparteixen el model actual de 
mitjans audiovisuals al país; que és un model d’èxit, de 
qualitat i de compromís amb la llengua i amb la cultura; que 
no comparteixen la premissa en que la senyora Mata fonamenta 
aquesta moció; que el govern no la recolzarà; que el consell 
de govern de la Corporació ha aprovat sense cap vot en contra 
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el plantejament de pressupostos que ha fet el govern; que el 
consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals es un òrgan plural que té representants que 
voten amb independència, però que tenen tendències 
ideològiques molt diferents; que és un aspecte que hauria de 
tranquil·litzar, ja que en aquests moments els membres del 
consell de govern de la Corporació Catalana han aprovat 
l’avantprojecte de pressupostos per a l’exercici 2012; que és 
una dada que hauria de fer estar més tranquils que l’estricta 
lectura de la moció; que en la seva condició de ponent de la 
llei de modificació de totes les lleis que afecten els 
mitjans audiovisuals de Catalunya pel grup parlamentari de 
Convergència i Unió pot assegurar que en aquests moments els 
nivells de complicitat que hi ha amb el grup d’Esquerra 
Republicana o amb el grup dels Socialistes són importants; 
que ja es veurà com acaba, però que en aquests moments 
s’entenen en garantir que no es posi en risc el model; que al 
Parlament li correspon fer la seva feina; que aquí correspon 
fer una altra feina; que el model audiovisual a Catalunya és 
clar; que és evident; que no admet matís per part d’aquest 
govern; que aquesta moció que va a l’aspecte puntual de 
l’ajust pressupostari considera que no s’ha de votar, ja que 
com va manifestar el senyor Homs és una dada orientativa; que 
és un plantejament de retallada orientatiu que és sotmès a 
negociació amb els grups parlamentaris; que el grup 
parlamentari d’Esquerra va manifestar que, en funció de com 
es revisés aquesta dada, possiblement podria recolzar la seva 
aprovació i la requalificació de lleis i que s’està fent la 
caricatura d’un debat que no correspon que es produeixi al 
Ple que es va allargant innecessàriament. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que pregunta a la senyora Mata que fins a 
quin punt és possible votar per separat, ja que si no hi 
votaran a favor, però amb l’excepció del concert econòmic de 
Catalunya; que en el conjunt del sentit de la moció i el 
suport acabarien votant a favor, però que vol fer aquesta 
reserva en relació al punt 3 i que si el grup d’Esquerra està 
d’acord en votar separat ho posarà més fàcil. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Mata Solsona 
que diu que no hi ha cap problema en votar per separat; que 
és bo buscar els punts de consens i no els que separen; que 
seria absurd intentar buscar les complicitats en una moció si 
el que es fa és posar pals a les rodes i que segur que 
trobaran el moment de defensar el model i de tirar endavant 
aquesta i d’altres votacions. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que amb tot el respecte cap a tothom 
no vol dir que s’estigui perdent del temps; que no voldria 
que es mal interpretessin les seves paraules; que no vol dir 
que sigui perdre el temps, ja que hi ha una feina al darrera, 
però que això no és ni el Parlament ni el Congrés, sinó que 
és l’Ajuntament; que s’haurien de debatre coses d’Ajuntament 
i del municipi de Figueres; que estan passant de mocions a 
mocions; que és el Parlament de Catalunya el que ha de 
decidir tot això; que potser s’haurà de fer una anàlisi o 
canviar el Reglament Orgànic Municipal; que cal preguntar-se 
si toca dir tot això; que estan aquí per a d’altres coses; 
que potser s’ha de fer un plantejament entre tots; que ho diu 
amb bon to; que la paraula no és perdre el temps, però que no 
li’n surt cap més; que porten aquí moltes hores; que temes 
importants de la ciutat no els toquen i que la Presidència 
hauria de fer un plantejament. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que en el fons la senyora Olmedo té raó; que aquesta opinió 
la va manifestar fa alguns mesos la senyora Mata que ha 
reconegut que avui feia una excepció al que considerava que 
era una reflexió que va en aquesta línia; que insta els 
portaveus a aquesta reforma del Reglament Orgànic Municipal a 
tenir això en compte; que ha dit en privat que una reforma 
del Reglament Orgànic Municipal perquè sigui de qualitat ha 
de tenir el suport d’una majoria absoluta qualificada; que 
l’alcalde no imposarà una reforma del Reglament Orgànic 
Municipal, ja que ha de garantir el dret del pluralisme, 
control i crítica, però que val la pena acabar amb 
determinats despropòsits; que s’han de fixar que s’acaba 
reproduint la caricatura d’un debat, ja que els debats 
seriosos, rigorosos i amb els arguments fins es fan en 
l’àmbit en el qual s’és competent que en aquest cas seria en 
el marc d’una comissió formada expressament d’una ponència  
d’experts que assessora els diputats; que aquí s’han de fer 
equilibris per saber coses que no es tenen per què saber, ja 
que no es té la informació ni el temps per poder-se 
posicionar; que, a més, la posició és irrellevant; que el 
govern comprèn que el grup d’Esquerra volgués un 
posicionament explícit de defensa del model de televisió a 
Catalunya, ja que també afecta com a figuerencs i 
figuerenques; que s’ha demanat el vot separat; que adverteix 
que quedarà una mica estrany, ja que el govern votarà a favor 
del Concert amb una exposició de motius que no tindrà res a 
veure amb tot això i que no hi haurà cap al·lusió als 
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mitjans, però que hi haurà un acord que dirà que s’insta el 
govern a fer el Concert Econòmic. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que diu que demanarà un torn d’explicació de vot 
després de la votació. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament adopta l’acord següent: 

“El dia 25 de Novembre de 2011 el Govern de la 
Generalitat de Catalunya ha anunciat una forta retallada d'un 
13'3% (i d'un 25% en dos anys) al pressupost de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, a més del tancament de dos 
canals. Aquesta rebaixa suposa una reducció de 61 milions 
d'euros a l'aportació de la Generalitat a la Corporació, el 
que suposarà inevitablement una nova rebaixa de sou dels 
treballadors i un notori empobriment de la programació de la 
televisió de tots els catalans. A aquesta  important 
davallada dels ingressos en concepte de subvenció s'ha de 
sumar la forta caiguda d'aquests mateixos en concepte de 
publicitat, que si ja havien minvat força degut a la crisi 
econòmica, una disminució en l'atractiu en les programacions 
de les cadenes provocaria que aquests patrocinadors renunciïn 
encara més a invertir en la nostra televisió pública. Tot 
això es porta a terme en un context on un grup de mitjans de 
comunicació privat, molt proper a Convergència i Unió, no veu 
retallades en la mateixa mesura les seves subvencions. Mostra 
d'això és que la mateixa setmana on s'han anunciat aquestes 
rebaixes, el diari La Vanguardia ha rebut una subvenció de 2 
milions d'euros. Aquest fet ens porta a sospitar una 
privatització encoberta del  mercat audiovisual català, el 
que suposarà menys neutralitat informativa i que la 
programació es regeixi per interessos comercials i no 
exclusivament per la qualitat d'aquesta. Hi ha un altre 
factor que fa que aquesta retallada sigui encara més 
incomprensible: l'expoli fiscal que pateix el nostre país. 
Amb els impostos que surten del nostre país cap a Madrid i no 
tornen ens donarien per cobrir diverses vegades l'anterior 
pressupost, fent del tot innecessàries totes aquestes 
mesures. La ciutadania de Catalunya ha expressat diverses 
vegades el seu ampli suport a la televisió pública catalana i 
de qualitat com uns dels eixos vertebradors del nostre país. 
Aquest servei públic ens ofereix promoció cultural, 
neutralitat i qualitat informativa, divulgació de la llengua 
i varietat de programació. Per això, la ciutadania i 
l’ajuntament de Figueres no pot restar al marge d'aquesta 
defensa. Per tot allò exposat anteriorment, l’Ajuntament de 
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Figueres acorda: 1. Instar al Govern a fer una aposta clara 
pel Concert Econòmic per Catalunya, el que suposaria que no 
fossin necessàries aquestes retallades. 2. Instar a les 
institucions, forces polítiques i a tota la societat civil a 
defensar el model actual d'una ràdio i d'una televisió 
catalana pública de qualitat. 3. Trametre aquests acords al 
Parlament de Catalunya i a la Presidència de la Generalitat.” 
en votar a favor dels punts 1 i 2 de la moció els cinc 
membres de l’Ajuntament següents: Casellas Borrell, Guerrero 
Casero, Mata Solsona, Font Ribera i Monfort Peligero; i en 
contra, els quinze membres de l’Ajuntament següents: Vila 
Vicente, Felip Torres,  Toro Coll, Godoy Tomás, Castelló 
Turró,  Felip Gayolà, Ferrer Sala, Yécora Romero, Trilla 
Bevià, Pujol Matas, Giró Fàbrega, García Torralvo, Olmedo 
Delestal, Borrego Torres i Cotcho Pi; en votar a favor del 
punt 3 els tretze 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 i Mata 
Solsona; i en contra, els set membres de l’Ajuntament 
següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres, Cotcho Pi, 
Casellas Borrell, Guerrero Casero, Font Ribera i Monfort 
Peligero; i en votar a favor dels punts 4 i 5 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, Casellas Borrell, Guerrero Casero, Mata 
Solsona, Font Ribera i Monfort Peligero; i en contra, els 
tres membres de l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, 
Borrego Torres i Cotcho Pi. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Monfort Peligero que diu que vol explicar el vot del punt 3; 
que el finançament del país és el que és; que amb el Concert 
Econòmic segurament seria més just, però que el que no 
comparteix de cap de les maneres és que el Concert Econòmic 
solucionés del tot aquestes retallades que s’estan patint; 
que és veritat que el tripartit no ha creat la crisi 
econòmica mundial, però que sí que ho han fet les polítiques 
neoliberals i el deixar l’economia en mans dels mercats i 
l’especulació; que potser en comptes de parlar tant de 
Concert Econòmic i de totes aquestes coses s’hauria de 
començar a lluitar contra el frau fiscal, l’especulació i de 
fet que l’economia es quedi en mans dels mercats i que aquest 
és el motiu pel qual no vota a favor del punt 3, ja que el 
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Concert Econòmic pot ser un finançament més just, però que en 
cap cas és la solució total a res. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Monfort Peligero, a les 
dinou hores i set minuts, prèviament autoritzats per la 
Presidència, s’absenten de la sessió els membres de 
l’Ajuntament següents: Giró Fàbrega i Borrego Torres.  
 
---- Seguidament, a les dinou hores i nou minuts, compareix 
el senyor Giró Fàbrega que es reincorpora a la sessió. 

 
----Exaccions municipals: S’insta la Generalitat de Catalunya 
perquè redacti una llei de finances locals. La senyora Felip 
Torres procedeix a la lectura de la moció següent: 
 “MOCIÓ PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ. Atès que una 
de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques (ACM) i del municipalisme català és 
un finançament just pels ens locals. Atès que l’ACM vol 
promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb 
l’objectiu de garantir la suficiència financera. Atès que de 
forma majoritària la situació econòmica dels ens locals 
catalans és preocupant i precària, fet encara més agreujat 
per l’actual conjuntura econòmica, que comporta dificultats 
en la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres 
ciutadans. Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una 
garantia específica derivada del principi de connexió entre 
competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de 
competències ha d'anar acompanyada de l'assignació dels 
recursos suplementaris necessaris per a finançar-les 
correctament, de manera que es tingui en compte elfinançament 
del cost total i efectiu dels serveis traspassats”. Atès que 
l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament 
ha d’aprovar la seva pròpia llei de finances locals (...)”. 
Atès la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a 
Catalunya i els ingressos que els catalans destinen a 
finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca que 
milions d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit 
fiscal. Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa 
la necessitat d’un Pacte Fiscal just per Catalunya que 
pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els 
catalans, petició que abandera el Govern del país. Atès que 
el president de la Generalitat va manifestar al president de 
l’ACM, el seu compromís a desenvolupar una llei de 
finançament local genuïnament catalana que garanteixi la 
suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada al 
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pacte fiscal, suposarà un major finançament pels municipis 
catalans, amb uns criteris de repartiment més adequats a la 
nostra realitat. Es proposa el següent: ACORD Primer.- Instar 
a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de 
finances locals que suposi una millora en el finançament dels 
governs locals. Segon.- Donar recolzament a la Generalitat de 
Catalunya en la petició d’un pacte fiscal, en la línia del 
concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de 
Catalunya i també dels governs locals. Tercer.- Transmetre el 
contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a 
l’ACM.” Prossegueix amb l’ús de la paraula la senyora Felip 
Torres que diu que en el redactat d’aquesta moció el grup de 
Convergència i Unió subscriu i promou aquesta moció promoguda 
per l’Associació Catalana de Municipis, ja que ve a reclamar 
la necessitat d’una llei de finances locals pròpiament 
catalana que vingui a resoldre el problema de la suficiència 
financera; que les hisendes locals es nodreixen per 
suficiència financera o per autonomia financera; que hi ha 
els impostos que són recursos que venen, com a mínim, 
garantits; que garanteixen la capacitat d’exercir les 
competències dels serveis obligatoris; que l’autonomia 
financera és la càrrega o gravamen fiscal que pot fer el 
propi Ajuntament que permet augmentar els ingressos quan és 
necessari; que l’ideal de tot govern local seria l’autonomia 
financera; que en el supòsit que cada municipi fos lliure a 
l’hora de decidir els recursos que vol obtenir és 
absolutament necessària una garantia prèvia de la suficiència 
financera que és una garantia mínima de que l’Estat atorgui 
aquells recursos que són necessaris per prestar els serveis 
bàsics i tots els serveis impropis que no són obligatoris que 
es deriven cap a la prestació per part dels Ajuntaments i que 
suposa, encara més, una pressió sobre els recursos 
municipals; que també s’estableix el principi de 
subsidiarietat en el sentit que les competències s’han de 
prestar en el nivell més pròxim al ciutadà; que això és el 
que es troben els Ajuntaments; que s’ha de complir aquest 
principi; que no es tenen recursos suficients; que, a més de 
no rebre els recursos suficients per prestar els serveis que 
es demanen, hi ha una desproporció important entre els 
ingressos que el catalans destinen a finançar la despesa 
pública de l’Estat; que això és el que provoca el dèficit 
fiscal; que es planteja la necessitat d’un pacte fiscal just 
per a Catalunya que pal·liï aquest dèficit històric que 
suporten Catalunya i els catalans; que el mecanisme que es 
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considera adient és instar des del món local a la Generalitat 
de Catalunya perquè, a través d’un projecte de llei, redacti 
una llei d’hisendes locals o de finançament local, pròpiament 
catalana i que es proposa instar la Generalitat que redacti 
aquesta llei de finances locals i donar suport a la 
Generalitat en la petició d’un pacte local en la línia de 
Concert Econòmic. 

Seguidament el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la moció abans 
transcrita. 
 
---- Durant la intervenció de la senyora Felip Torres, a les 
dinou hores i dotze minuts, compareix el senyor Borrego 
Torres que es reincorpora a la sessió. 
 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que demana que es voti per punts. 
 Seguidament, intervé el senyor Font Ribera que diu que 
la Candidatura d’Unitat Popular està molt a favor de la 
primera part de la moció; que és defensor que el món local 
necessita un millor finançament; que s’ha de replantejar com 
es financen els ajuntaments, però que està absolutament en 
contra que la solució passi, en part, pel pacte fiscal, ja 
que creu que és l’enèssim intent d’encaixar amb l’Estat 
espanyol; que és marejar més la perdiu; que encara que a 
alguns no els agradi dir-ho Espanya roba a Catalunya; que el 
més trist de tot és que sembla que a algú li agradi que robi; 
que alguns semblen entestats en anar a pactar perquè robin 
una mica menys, però que continuïn robant; que la Candidatura 
d’Unitat Popular presenta dues esmenes; que una és en el 
sentit de substituir el punt 2 de la moció pel redactat 
següent: “Punt 2.- Instar al Parlament de Catalunya a iniciar 
els tràmits necessaris per presentar una proposició de llei 
al Congrés espanyol de reforma de la Constitució espanyola 
que permeti la secessió de la nació catalana i de qualsevol 
altre país de la Monarquia parlamentària espanyola”; que 
l’altra és que s’afegeixi un nou Punt 3 amb el redactat 
següent: “En cas que la reforma constitucional sigui denegada 
per les Corts Espanyoles, el Parlament de Catalunya prepararà 
la convocatòria d’un referèndum d’independència per al 
territori on té competències i legitimació, essent aquesta 
l’única forma que asseguri la plena capacitat de gestió dels 
impostos dels ciudatans de Catalunya per part de les 
institucions catalanes”; que la gestió plena dels impostos 
arribarà el dia que es tingui un estat propi; que no es pot 
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anar a negociar a Madrid, ja que si fos per ells a Catalunya 
no es parlaria la llengua que es parla; que estarà al costat 
del govern, tant de la ciutat com de la Generalitat, el dia 
que es plantegi un tancament de caixes o el dia que es 
comenci a treballar per a la independència, però que mentre 
es busqui el pacte fiscal no trobaran la Candidatura d’Unitat 
Popular; que, a part de millorar el finançament, també 
s’hauria de millorar la gestió; que la moció està presentada 
per l’Associació Catalana de Municipis que cada any costa a 
l’Ajuntament 7.000 euros de finançament per acabar rebent a 
final d’any dues o tres mocions que demanen instar altres 
administracions a fer coses; que s’haurien de replantejar una 
mica com funciona tot això i que cal preguntar què en fan 
dels diners que reben l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya i per a què treballen. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Mata 
Solsona que diu que dóna suport a la demanda de Xavier 
Monfort de poder-la votar per punts; que a Esquerra 
Republicana li agrada i dóna suport a les esmenes que 
presenta la Candidatura d’Unitat Popular, però que el 
maximalisme de moment no és la via; que en les èpoques en què 
feia autoestop i es plantejava anar des de Figueres fins a 
Barcelona si trobava un cotxe que la portés fins a Sant 
Celoni l’agafava; que més d’una vegada amb un únic cotxe va 
anar directament fins a Barcelona, però que això ara ja s’ha 
acabat i que si es plantegen el tot o res és fàcil que de 
moment no es tingui res, ja que les coses són com són. 
 
---- Durant la intervenció de la senyora Mata Solsona, a les 
dinou hores i divuit sminuts, prèviament autoritzat per la 
Presidència, s'absenten de la sessió el membres de 
l’Ajuntament següents: Godoy Tomàs i Monfort Peligero. 
 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que estan d’acord amb el punt tercer i que hi hagi una nova 
llei de finances locals que millori el finançament i 
l’autonomia; que si es fa votació separada votaran a favor, 
però que votaran que no a la resta de la moció, ja que per 
molt que ve de l’Associació Catalana de Municipis és una 
moció del tot oportunista; que és la defensa d’un determinat 
programa electoral com és el de Convergència i Unió; que és 
molt legítim que es defensi, però que en el context sembla 
inabastable; que hi ha una majoria absoluta del partit 
popular que talla qualsevol intent de pacte al Majestic; que 
al final tothom s’ha quedat amb un pam de nas; que fent 
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autocrítica els socialistes s’han quedat amb dos pams de nas; 
que poc es pot influir a Madrid; que dintre d’aquest 
desequilibri fiscal que existeix és cert que l’actual 
finançament de Catalunya és un molt millor acord que el que 
hi havia anteriorment; que és un finançament revisable el 
2013; que el que es va fer en el pacte del Majestic va ser el 
pitjor que havia tingut Catalunya i pitjor que l’anterior, ja 
que no era ni tan sols revisable; que el grup socialista creu 
que això és un brindis al sol; que el govern de la 
Generalitat hauria d’aprofitar l’actual model de finançament 
fins a les seves últimes conseqüències i que el 2013 en 
plantegés la revisió en els termes que siguin possibles; que 
cal explorar altres vies; que en el partit dels socialistes 
són federalistes; que s’han definit així en el Ple en moltes 
ocasions; que s’ha d’anar avançant; que no volen permetre que 
ningú robi, però que també es té un punt, una virtut i unes 
ganes que hi hagi una solidaritat entre els diferents països 
o nacions de la Península Ibèrica; que si ha de triar entre 
que una mainada pugui tenir un ordinador o rebaixar l’impost 
de successions a les quaranta famílies més riques de 
Catalunya ho té molt clar, ja que al final és el 
desenvolupament d’una determinada zona que servirà perquè 
s’hi pugui comerciar; que els socialistes no són partidaris 
de trencaments; que s’ha d’anar avançant; que si d’aquí a 
quinze anys les coses no han sortit bé potser acabarà essent 
independentista; que alguna vegada ho ha dit en alguna 
entrevista; que el seu és un model federal que al final és el 
que permetrà gestionar els propis impostos amb una 
contribució a la solidaritat en l’Estat; que així hauria de 
ser el model federal; que votarà que no a la proposta de 
pacte fiscal per les raons que ha explicat i que creu que és 
una qüestió de mera oportunitat política per poder continuar 
defensant un programa electoral que ha esdevingut obsolet. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Casellas Borrell, a les 
dinou hores i vint minuts, compareix el senyor Monfort 
Peligero que es reincorpora a la sessió. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Casellas Borrell, a les 
dinou hores i vint-i-dos minuts, compareix el senyor Godoy 
Tomàs que es reincorpora a la sessió. 
 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que s’abstindran; que estan d’acord que 
Catalunya necessita una millora del seu finançament, tan a 
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nivell autonòmic com local; que no llegirà tot el que porta 
escrit, ja que podrien estar aquí fins a les onze de la nit; 
que es veu obligada a contestar; que el partit socialista va 
incomplir la promesa realitzada per Zapatero el 2004 
d’aprovar una nova llei de finançament i administració; que 
els Ajuntaments viuen una situació d’asfíxia financera en la 
qual molts no poden pagar els serveis essencials i que, a 
sobre, han de retornar diners de les liquidacions que reben 
de l’Estat; que el govern socialista ha limitat la capacitat 
d’endeutament dels ajuntaments i ha variat el criteri d’accés 
a l’endeutament fins a en tres ocasions quan a l’abril de 
2009 va autoritzar, de forma extraordinària, per pagar els 
proveïdors, i el maig de 2010, quan, un dia per l’altre, va 
prohibir l’accés al crèdit públic i privat fins el 2012, i 
que es va limitar al 2011 en una correcció d’errors al 
Butlletí Oficial de l’Estat; que amb la llei de pressupostos 
de 2011 es va excloure només a uns ajuntaments; que els 
crèdits de l’Instituto de Crédito Oficial per a la morositat 
han estat objecte de rectificació permanent; que el govern 
socialista ha obligat que els ajuntaments liquidin abans del 
31 de desembre de cada any totes les pòlisses de crèdit de 
finançament a curt termini que tinguin subscrites; que això 
crea tensions financeres als ajuntaments a finals d’any; que 
no cal que continuï, ja que podria cansar; que, quant al 
primer punt, ha de dir que simultàniament al finançament 
s’han de delimitar clarament les competències i serveis que 
ha de prestar cada nivell de l’administració a través d’una 
llei dels governs locals; que el Partit Popular està disposat 
a parlar i millorar el model de finançament autonòmic, però 
que ara es té un model de finançament vigent fins l’any 2013; 
que no serà fins aquell moment que s’ha de revisar; que ara 
la prioritat és sortir de la crisi i crear ocupació i no un 
canvi en el model de finançament, ja que l’actual encara no 
s’ha pogut valorar adequadament per la pròpia crisi que ha 
provocat una caiguda general dels ingressos tributaris; que 
en aquests moments el nou govern encara no ha pres possessió 
i que serà necessari un temps per saber la situació real de 
les finances de l’Estat. 
 
----Durant la intervenció de la senyora Olmedo Delestal, a 
les dinou hores i vint-i-dos minuts, prèviament autoritzar 
per la Presidència, s’absenta de la sessió el senyor Garcia 
Torralvo que es reincopora a la sessió, a les dinou hores i 
vint-i-quatre minuts, durant la mateixa intervenció de la 
senyora Olmedo Delestal. 



�

� �	�

 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Font Ribera 
que diu que l’entristeix una mica que el senyor Casellas 
encara es consideri federalista; que en una intervenció seva 
havia sentit que si el tema de l’Estatut acabava malament es 
faria independentista; que sembla que encara no n’ha tingut 
prou; que la solidaritat és una cosa voluntària; que és 
solidari qui vol ser solidari; que en aquests moments no és 
solidari perquè no li demanen, sinó que l’obliguen; que, pel 
que fa a l’autoestop de la senyora Mata, entén que 
l’acostament que està fent Esquerra cap a Convergència els fa 
passar per una parada intermèdia que és el pacte fiscal; que 
a l’hora de fer aquest autoestop es pot tirar per temps la 
motxilla de menjar; que els bascos porten anys i panys a Sant 
Celoni parats en el concert econòmic i que no hi ha manera 
que acabin d’arribar a Barcelona; que són prou madurs 
socialment; que el concert econòmic és fer ballar una mica la 
perdiu i que s’ha d’optar per la independència. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Monfort Peligero que diu que votarà a favor del primer punt i 
en contra del segon perquè el pacte fiscal pot ser un millor 
finançament pet al país, però que si no es lluita contra 
l’especulació, el frau fiscal i les injustícies no s’arribarà 
a bon port; que espera que algun dia s’arribi a ser 
independents, però que si com a país no es lluita contra el 
frau fiscal, les injustícies i el que els mercats controlin 
l’economia d’un país no s’arribarà enlloc i que votarà en 
contra del punt segon i a favor dels punts primer i tercer. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Felip Torres 
que diu que s’han afirmat moltes coses; que algunes tenen 
relació amb la moció, però que altres són declaracions més 
generals d’opinions; que el senyor Font ha comentat que la 
despesa que s’estava pagant a l’Associació Catalana de 
Municipis era absolutament innecessària; que l’Ajuntament de 
Figueres està adherit a les dues entitats associatives 
municipalistes que hi ha a Catalunya; que no està d’acord que 
aquestes associacions només es dediquin a promoure feina per 
als altres; que l’Associació Catalana de Municipis té una 
àmplia carta de serveis que van des de serveis formatius del 
personal de les administracions, serveis jurídics de les 
entitats locals que hi estan associades, d’assegurances de 
contractació de subministrament elèctric i d’altres serveis 
locals; que es podria proposar si realment es desitja estar 
associat a qualsevol de les dues associacions; que això és un 
altre plantejament que s’hauria de debatre en un altre 
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moment; que incorporar l’esmena que plantejava el senyor Font 
al text de la moció és privar de tota possibilitat d’èxit a 
la vida d’aquesta moció; que ho troba una mica 
desproporcionat; que en els mateixos termes del símil 
utilitzat per la senyora Mata quan ella era petita hi havia 
una botiga a Figueres d’objectes de decoració que tenia un 
eslògan que la tenia fascinada que era “Figueres-Espolla-
Tokio” i que de moment el que volen es viure a Figueres o 
Espolla; que si no se’n surten ja es plantejaran anar a Tokio 
i que ara s’està votant aquesta moció amb aquests termes. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmeten a votació les esmenes presentades pel senyor Font 
Ribera. El Ple de l’Ajuntament ACORDA de no aprovar-les en 
votar-hi a favor els tres membres de l’Ajuntament següents: 
Mata Solsona, Font Ribera i Monfort Peligero; i, 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.  

Seguidament, se sotmet a votació la moció abans 
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en 
votar a favor del punt Primer 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, Casellas Borrell, Guerrero Casero, Mata 
Solsona, Font Ribera i Monfort Peligero; i abstenir-se, els 
tres membres de l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, 
Borrego Torres i Cotcho Pi; en votar a favor del punt Segon 
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 quatre 
membres de l’Ajuntament següents: Casellas Borrell, Guerrero 
Casero, Font Ribera i Monfort Peligero; i abstenir-se, els 
quatre membres de l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, 
Cotcho Pi, Borrego Torres i Mata Solsola; i a favor del punt 
Tercer 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, Casellas 
Borrell, Guerrero Casero, Mata Solsona, Font Ribera i Monfort 
Peligero; i abstenir-se, els tres membres de l’Ajuntament 
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següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres i Cotcho Pi. 
 

---- A continuació, a les dinou hores i trenta-cinc minuts, 
prèviament autoritzada per la Presidència, s'absenta de la 
sessió la senyora Pujol Matas. 
 
----Serveis municipals: S’acorda l’adhesió a la Xarxa de 
municipis de l’estrategia catalana Residu Zero. El senyor 
Font Ribera procedeix a la lectura de la moció següent: 

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP, ERC, ICV, PSC, PP 
PER A L’ADHESIÓ AL FÒRUM ESTRATÈGIA CATALANA RESIDU ZERO. A 
Catalunya, a les darreres dècades, els residus municipals han 
augmentat en quantitat, diversitat i complexitat, degut a la 
cultura dels productes “d’un sol ús”, al sobre embalatge, a 
l’obsolescència programada i a l’heterogeneïtat de materials 
que es llencen i que fan augmentar el nombre creixent de 
residus de difícil recuperació i reutilització. En els 
darrers anys, les polítiques públiques sobre els residus 
municipals s’han centrat, a Catalunya, en l’ordenació de la 
gestió dels residus i en potenciar la recollida selectiva i 
la recuperació de les principals fraccions, però posant un 
excessiu èmfasi en els tractaments finalistes (abocadors i 
incineradores). Les decisions privades sobre productes i 
activitats no tenen prou en compte els perjudicis que causen 
els residus que se'n deriven. Per tant, ens trobem davant 
d'una manca d’aplicació del principi comunitari de 
“responsabilitat ampliada del productor”. La major 
responsabilitat en la gestió de residus municipals recau ara 
en l’administració i en els ciutadans, que són els que 
n’assumeixen els costos econòmics, socials i ambientals. Els 
productors i distribuïdors haurien d’assumir la seva part de 
responsabilitat, i els costos dels residus associats als seus 
productes, per tal d’endegar canvis en les formes de 
producció, distribució i consum que redueixin la generació de 
residus i la contaminació. En el moment actual de forta 
crisi, la implantació de mesures de prevenció de residus, 
tant a nivell públic com privat, representa avançar cap a una 
major eficiència en l’ús de materials i energia i contribueix 
a donar sortides a la crisi econòmica tenint en compte la 
necessària sostenibilitat ambiental. És en aquesta línia que 
diferents sectors de la societat catalana (municipis i 
associacions municipalistes, empreses, universitats i centres 
de recerca, entitats ecologistes i socials) van constituir el 
4 de març de 2011 el Fòrum ESTRATÈGIA CATALANA RESIDU ZERO. 
Aquesta iniciativa s’emmarca dins un moviment internacional 
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(Zero Waste International Alliance, Zero Waste Europe) al 
qual ja s’hi han adherit nombroses administracions locals i 
regionals, empreses i organitzacions de diferents països. 
L’Estratègia Catalana Residu Zero implica avançar cap a la 
reducció i reaprofitament progressiu dels residus com a 
recursos i, per això, planteja estratègies i objectius 
concrets que permetin: - tancar el cicle dels materials per 
tal que tot residu pugui ser transformat en matèria primera, 
tot procurant la sostenibilitat econòmica, social i 
ambiental. - aconseguir que, l’any 2020, la producció de 
residus sigui inferior a 1,20 Kg/habitant/dia. -  invertir la 
situació actual de manera que, l'any 2020, com a mínim el 70% 
dels residus generats siguin recuperats i, com a màxim, el 
30% siguin destinats a tractament finalista. Això es pot 
aconseguir: - Tenint en compte la generació de residus en 
l’avaluació de productes i processos per tal de considerar la 
seva viabilitat econòmica, social i ambiental. -  Evitant que 
tots els residus que poden ser reutilitzats, reciclats o 
compostats siguin destinats a l’abocador o a la incineració. 
- Redissenyant els productes per tal que no facin residus o 
que aquests siguin reciclables, reutilitzables o fàcilment 
assimilats pel medi. - Evitant la producció i 
comercialització de productes per als quals no hi hagi cap 
tecnologia sostenible que els pugui integrar o transformar en 
un nou producte. Vist l’anterior, i atès que l’Ajuntament de 
Figueres està d’acord amb els objectius plantejats per 
l’Estratègia Catalana Residu Zero, es proposa al PLE 
CORPORATIU l’adopció dels següents ACORDS: 1. Adherir-se a la 
Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu Zero, i 
enviar l'acord a la secretaria de l'ECRZ que realitza la 
Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum. 2. Promoure 
i participar en l’Estratègia Catalana Residu Zero i compartir 
les bones pràctiques amb els altres municipis de la xarxa. 3. 
Fer difusió del concepte Residu Zero tant a dins com a fora 
del municipi, perquè la societat el conegui, el comprengui, i 
participi dels seus objectius. 4. Comprometre's a 
desenvolupar accions locals de prevenció de residus i de 
reducció de la fracció resta que concretin els objectius 
generals de l'Estratègia Catalana Residu Zero. 5. Donar 
suport a la implantació del sistema de Dipòsit, Devolució i 
Retorn (SDDR) per envasos reutilitzables i d’un sol ús. 6. 
Demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament de 
Catalunya que elaborin un marc normatiu que prioritzi la 
prevenció de residus. 7. Traslladar aquests acords al 
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Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya i a l’Agència de Residus de Catalunya.” 

 
---- Durant la lectura de la moció anterior, a les dinou 
hores i trenta-sis minuts, compareix la senyora Pujol Matas 
que es reincorpora a la sessió. 

 
Seguidament el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 

unanimitat, declarar la urgència de la moció abans 
transcrita. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que els grups se senten còmodes amb la descripció que el 
senyor Font ha fet de la moció i dels acords; que en alguns 
d’aquests temes el govern de la ciutat ja hi està treballant; 
que en d’altres es fixen un objectius que són difícils 
d’assolir, però que marquen un horitzó i que el govern no té 
cap inconvenient en recolzar aquesta moció, ja que forma part 
de la seva agenda de treball i de preocupacions. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, aprovar la moció 
abans transcrita. 
 
----A continuació, essent les dinou hores i trenta-vuit 
minuts, la Presidència suspèn la sessió. 
 
----Seguidament, a les dinou hores i quaranta-tres minuts, es 
reprèn la sessió amb la presència dels membres de 
l’Ajuntament en Ple que hi eren presents en el moment de la 
suspensió de la sessió. 
 
----Habitatges: S’aprova que l’oficina municipal d’habitatge 
utilitzi dades sobre pisos buits per posar-se en contacte amb 
els seus propietaris per mirar de treure al mercat de lloguer 
el màxim nombre d’habitatges desocupats.  El señor Font 
Ribera procedeix a la lectura de la moció següent: 

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP, ICV, ERC PER A LA  
REDACCIÓ DEL REGLAMENT DE PISOS BUITS I EL FOMENT DEL MERCAT 
DE LLOGUER A LA CIUTAT. La presència de nombrosos habitatges 
desocupats de forma permanent genera molts inconvenients. Per 
una banda provoquen en molts casos una degradació de 
l’edifici on es troben (fins i tot de certes zones quan n’hi 
ha molts de concentrats), i per una altra banda obliga a les 
ciutats a créixer de manera innecessària. Si s’aconsegueix 
que aquests pisos surtin al mercat de lloguer, a més, es pot 
produir una racionalització del preu dels lloguers i 
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facilitar l’accés a l’habitatge de moltes famílies. Figueres 
disposa des de fa un any de l’Oficina Municipal d’Habitatge. 
Un dels objectius principals d’aquesta oficina és fomentar la 
sortida d'immobles de lloguer al mercat i facilitar a totes 
les famílies i persones que ho desitgin un habitatge 
d’aquesta tipologia. A més, l’Oficina té la possibilitat de 
mediar entre les parts i donar garanties als propietaris dels 
habitatges. D'altra banda, les ordenances fiscals de la 
ciutat fa temps que recullen una fórmula per incentivar 
l’entrada dels pisos al mercat de lloguer: un recàrrec del 
50% en l’import de l’IBI per als immobles que es trobin 
desocupats amb caràcter permanent. El problema és que, com 
que no no s'ha aprovat cap reglament que defineixi què és un 
habitatge desocupat permanentment, això no s'ha pogut aplicar 
mai. Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament 
l'adopció dels següents acords: 1. Que l’Ajuntament comenci a 
treballar en la redacció d’un reglament d’habitatges 
desocupats, que permeti definir exactament què es considera 
un immoble desocupat amb caràcter permanent, per de tal de 
poder aplicar el recàrrec sobre l’IBI a aquells habitatges 
que així es considerin. 2. Que l’Oficina Municipal 
d’Habitatge utilitzi les dades de pisos buits obtingudes en 
l'elaboració del Pla Local d'Habitatge per posar-se en 
contacte amb els seus propietaris i mirar de treure al mercat 
de lloguer el màxim nombre d’habitatges desocupats. 3. Exigir 
al Ministeri de Foment de l’estat español la redacció i 
aprovació d’un reglament que estableixi la definició dels 
immobles desocupats amb caràcter permanent. 4. Fer arribar 
l’anterior acord al Ministeri de Foment i a la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat.” Prossegueix amb l’ús de la 
paraula el senyor Font Ribera que diu que són conscients que 
aquesta moció planteja problemes tècnics pel fet de la 
reglamentació de què s’entén per un habitatge buit; que hi ha 
municipis que han fet el reglament; que també són conscients 
que alguns municipis l’han hagut de retirar perquè han hagut 
d’anar als tribunals i han perdut, però que n’hi ha que no 
s’han retirat i encara estan vigents; que per això s’ha 
afegit el punt número 3 d’exigir al Ministeri de Foment que 
es tiri endavant una llei estatal que reguli què són els 
pisos buits; que és i ha de ser una prioritat el tema de 
l’habitatge i que aquesta és una manera més d’intentar que 
habitatges que actualment estan desocupats passin al mercat 
de lloguer. 
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---- Durant la intervenció del senyor Font Ribera, a les 
dinou hores i cinquanta minuts, prèviament autoritzada per la 
Presidència, s'absenta de la sessió la senyora Mata Solsona. 
 

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

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Felip 
Torres que diu que el grup municipal de Convergència i Unió 
demana la votació separada dels punts d’aquesta moció; que en 
el fons està bé, però que, tal com ha dit el senyor Font, hi 
ha una qüestió de tècnica legislativa per la qual no és 
correcte aprovar el punt 1 d’aquest acord; que la llei 
d’hisendes locals preveu la possibilitat que els ajuntaments 
estableixin un recàrrec sobre l’Impost sobre Béns Immobles 
per a aquells habitatges que estiguin desocupats, però que hi 
hauria d’haver un reglament que definís què s’entèn per 
habitatge desocupat; que no hi ha cap normativa legal 
unitària que defineixi què és un habitatge desocupat; que es 
podrien entendre com a habitatges desocupats aquells en els 
quals en municipis turístics la gent només hi resideix dos 
mesos l’any i aquells que no tenen llicència d’ocupació o que 
tenen la cèdula d’habitabilitat caducada; que hi ha un buit 
legal que de moment no permet l’aplicació d’aquesta previsió 
i que aquest és el moment pel qual no ha proliferat amb més 
èxit aquesta previsió de la llei d’hisendes locals que des de 
l’any 2004 està prevista; que la voluntat és bona, però que 
hi ha una inseguretat jurídica que no permet la viabilitat 
amb èxit d’aquesta possibilitat; que és per aquest motiu que 
els ajuntaments no poden definir què és un habitatge 
desocupat, ja que en matèria tributària hi ha una reserva de 
llei; que ha de ser un reglament bàsic estatal el que 
defineixi aquest concepte; que és per aquest motiu que les 
ordenances d’aquells ajuntaments que han previst que era un 
habitatge desocupat i han aplicat aquest recàrrec han estat 
impugnades; que l’Ajuntament ha perdut i que no sembla gaire 
bé llançar-se a la piscina aprovant una ordenança amb una 
previsió que estarà vigent mentre ningú la impugni; que se 
sap que això es il·legal; que es podrien aprovar moltes coses 
fins que algú ho impugnés; que, únicament per aquest motiu 
jurídic, el govern no estaria d’acord amb el punt 1 d’aquesta 
moció; que pel que respecta als altres punts votaran a favor; 
que ja s’està fent des de l’oficina municipal d’habitatge; 
que l’Ajuntament està fent accions de mediació entre 
particulars i propietaris; que hi ha contactes recíprocs 
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entre l’oficina d’habitatge de l’Ajuntament a través de la 
borsa de mediació per tal que aquelles entitats bancàries que 
són propietàries de pisos els posin a lloguer; que s’ha 
aconseguit posar a lloguer tot un bloc de pisos que són 
propietat d’Unnim al barri de la Marca de l’Ham; que aquests 
contactes són recíprocs; que tant són les entitats bancàries 
que venen a picar la porta de l’Ajuntament oferint pisos de 
lloguer com que des de l’oficina d’habitatge s’està demanant 
que es posin aquests pisos a lloguer; que aquesta activitat 
de mediació entre particulars, llogaters, entitats financeres 
i altres propietaris de pisos ja es fa; que també es fa 
l’acció directa per part de l’Ajuntament com la promoció de 
70 pisos que s’han posat a lloguer social aquesta mateixa 
setmana amb molt d’èxit, ja que s’havia obert la convocatòria 
el dijous; que ja s’han interessat 80 persones de les quals 4 
han presentat formalment la sol·licitud; que amb la paperassa 
que es demana és una intenció molt gran per part dels 
ciutadans de Figueres per aquesta iniciativa; que votaran a 
favor d’aquests punts, ja que aquesta feina ja s’està fent 
des de l’oficina d’habitatge de l’Ajuntament i que votaran en 
contra del punt 1 per les qüestions de tècnica normativa. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Font Ribera 
que diu que entén les reticències del govern; que ja ha dit 
al principi que són conscients dels problemes legals que hi 
ha; que tenen constància que hi ha municipis on s’ha hagut de 
retirar, però que també tenen constància que hi ha municipis 
on no s’ha retirat; que s’haurien de fixar en per què uns 
reglaments no s’han retirat i d’altres sí i que s’intenti fer 
un reglament que es pugui tirar endavant. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que aquests municipis en què no s’ha retirat és perquè no 
els ha recorregut ningú, ja que si algú ho hagués fet 
segurament haurien perdut. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que el grup popular demana la votació per 
punts; que s’abstindran en el punt 1; que votaran a favor del 
punt 2 i que presenta una esmena al punt 3 en el sentit de 
canviar el text: “Exigir al Ministeri de Foment de l’Estat 
espanyol” per: “Demanar al Ministeri de Foment”. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Font Ribera 
que diu que memtre es faci li és igual que es posi “demanar” 
o “exigir” mentre es faci. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Font Ribera 
que diu que el grup popular hauria de moure els seus fils 
dintre del Ministeri de Foment perquè es faci això. 
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A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que encara no saben qui serà ministre 
i que encara no poden fer la trucada oportuna. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que s’ha aprovat, per unanimitat, una esmena que en el punt 3 
on diu l’expressió “Exigir” ha de ser “Demanar al Ministeri 
de Foment”. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que l’esmena és “Demanar al Ministeri 
de Foment” i que s’ha de treure de l’estat espanyol, ja que 
es dóna per entès. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Font Ribera 
que diu que no té cap inconvenient si s’ha de votar a favor, 
però que sembla que es busquin excuses per votar que no. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar l’esmena presentada pel senyor Borrego 
Torres. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament adopta l’acord 
següent: 

“La presència de nombrosos habitatges desocupats de 
forma permanent genera molts inconvenients. Per una banda 
provoquen en molts casos una degradació de l’edifici on es 
troben (fins i tot de certes zones quan n’hi ha molts de 
concentrats), i per una altra banda obliga a les ciutats a 
créixer de manera innecessària. Si s’aconsegueix que aquests 
pisos surtin al mercat de lloguer, a més, es pot produir una 
racionalització del preu dels lloguers i facilitar l’accés a 
l’habitatge de moltes famílies. Figueres disposa des de fa un 
any de l’Oficina Municipal d’Habitatge. Un dels objectius 
principals d’aquesta oficina és fomentar la sortida 
d'immobles de lloguer al mercat i facilitar a totes les 
famílies i persones que ho desitgin un habitatge d’aquesta 
tipologia. A més, l’Oficina té la possibilitat de mediar 
entre les parts i donar garanties als propietaris dels 
habitatges. D'altra banda, les ordenances fiscals de la 
ciutat fa temps que recullen una fórmula per incentivar 
l’entrada dels pisos al mercat de lloguer: un recàrrec del 
50% en l’import de l’IBI per als immobles que es trobin 
desocupats amb caràcter permanent. El problema és que, com 
que no no s'ha aprovat cap reglament que defineixi què és un 
habitatge desocupat permanentment, això no s'ha pogut aplicar 
mai. Per tot això, el Ple de l'Ajuntament acorda: 1. Que 
l’Oficina Municipal d’Habitatge utilitzi les dades de pisos 
buits obtingudes en l'elaboració del Pla Local d'Habitatge 
per posar-se en contacte amb els seus propietaris i mirar de 
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treure al mercat de lloguer el màxim nombre d’habitatges 
desocupats. 2. Demanar al Ministeri de Foment la redacció i 
aprovació d’un reglament que estableixi la definició dels 
immobles desocupats amb caràcter permanent. 3. Fer arribar 
l’anterior acord al Ministeri de Foment i a la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat.” en votar a favor del punt 1 de 
la moció abans transcrita els quatre membres de l’Ajuntament 
següents: Casellas Borrell, Guerrero Casero, Font Ribera i 
Monfort Peligero; en contra, els dotze membres de 
l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Felip Torres,  Toro 
Coll, Godoy Tomás, Castelló Turró, Felip Gayolà, Ferrer Sala, 
Yécora Romero, Trilla Bevià, Pujol Matas, Giró Fàbrega i  
García Torralvo; i abstenir-se, els tres membres de 
l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres i 
Cotcho Pi; i en aprovar-se els punts 2, 3 i 4 per unanimitat. 

 
---- A continuació, a les vint hores, compareix la senyora 
Mata Solsona que es reincorpora a la sessió. 
 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor  Borrego 
Torres que diu que l’abstenció del grup popular al punt 1 ha 
estat perquè volen fer palesa la seva preocupació pels 
habitatges buits; que hi ha persones que realment tenen 
necessitats, però que, com ha dit la senyora Felip Torres, la 
qüestió de l’Impost sobre Béns Immobles no queda ben 
concretada; que es podria entrar en qüestions legals i que en 
aquest Ajuntament no s’hi hauria d’entrar. 

 
----26. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les intervencions següents: 
 
----Pressupostos: Pregunta que formula el senyor Monfort 
Peligero sobre quina és la previsió del resultat 
pressupostari de 2011. Fa ús de la paraula el senyor Monfort 
Peligero que diu que el grup d’Iniciativa per Catalunya amb 
motiu de l’aprovació del pressupost d’enguany va manifestar, 
mitjançant un escrit que es va presentar el mes de gener els 
seus dubtes sobre la forma en què s’anivellava el pressupost; 
que es trobava la dotació exagerada d’algunes partides 
d’ingressos; que es va fer referència a l’impost sobre Béns 
Immobles d’exercicis anteriors, a l’Impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana, a la taxa de 
llicències d’obres i a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres; que amb l’avançament de les dades de 
la recaptació del mes d’octubre es posa de manifest que de 



�

� 		�

plus vàlues es portava recaptat un 33% del que es va 
preveure, de la taxa per llicències urbanístiques un 65%, de 
l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres un 36% i 
per endarreriments de l’impost sobre béns immobles no s’ha 
recaptat ni un sol euro; que si es té en compte que, a 31 de 
desembre de 2010, el romanent de tresoreria era negatiu de 
4.930.000 euros i que durant l’exercici de 2011 no sembla que 
s’hagin adoptat mesures per reequilibrar aquesta situació, 
cal preguntar quina és la situació que té el govern sobre el 
romanent de tresoreria que hi haurà a 31 de desembre de 2011 
i que pregunta quina és la previsió del resultat 
pressupostari a aquesta mateixa data. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que la 
consideració del pressupost s’ha de fer en conjunt, no només 
del capítol I; que té un desajust estructural; que el capítol 
I són tots els impostos que fan referència a construccions; 
que la situació de la construcció és coneguda per tots; que 
la caiguda dels ingressos que s’ha produït no és patrimoni de 
l’Ajuntament de Figueres, sinó que és una qüestió que està 
afectant a totes les administracions arreu de l’Estat 
espanyol; que si el senyor Monfort ha tingut accés a la 
documentació ha pogut veure que com a drets reconeguts bruts 
en aquests moments són 46.311.043 i els nets 45.687.000 sobre 
un total del pressupost que era de 48.636.000; que en aquests 
moments el decalatge entre una xifra i l’altra és de 
3.000.000; que ahir es rebia alguna liquidació d’uns 500.000 
per l’impost sobre construccions que fa que aquesta xifra 
pugui disminuir; que l’anticipació concreta, absoluta i 
definida de quina serà la liquidació del pressupost de 2011 
no pot donar-la en aquests moments; que té la confiança que 
serà inferior a la xifra que es va assolir al 2010; que 
s’estan prenent mesures de contenció de la despesa; que també 
s’estan prenent mesures de cara al pressupost de 2012; que el 
proper dimecres té l’esperança de poder facilitar un projecte 
d’aquest pressupost per poder-lo discutir durant les properes 
setmanes i aprovar-lo amb el màxim consens possible i que és 
difícil poder avançar quina serà la xifra absoluta de la 
liquidació del pressupost, però que entén que serà inferior 
per les xifres que es tenen a la que hi havia en l’exercici 
anterior. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Monfort Peligero que diu que el senyor Toro ha comentat que 
el decalatge del pressupost total és de 3.000.000 d’euros 
aproximadament; que pregunta que com està ara; que hi havia 
una previsió de 2.615.000 euros d’endarreriments d’impost 
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sobre béns immobles dels quals no s’ha recaptat ni un sol 
euro ni es recaptarà i que pregunta si el decalatge serà, com 
a mínim, de 2.615.000 euros. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que 
diu que el fet que una partida no es compleixi en termes 
absoluts no significa que altres partides no puguin recaptar 
més del que tenien previst inicialment; que no vol dir que 
aquesta xifra hagi de ser en termes absoluts i que sigui el 
total del pressupost, ja que hi poden haver altres partides 
en les quals s’està recaptant més; que això passa en algunes 
de les partides; que s’hauria de fer una repàs global de 
totes i cadascuna de les que hi ha; que si en una partida no 
es fa ni un euro pel concepte d’ingrés, però en un altra en 
què hi havia previst 1.000.000 se’n fa 1.500.000 significa 
que compensa en part a la que s’havien de fer 2.600.000 i que 
no és una xifra que ara mateix es pugui donar com a vàlida. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que s’ha de recordar que la legislació obliga a presentar 
la liquidació de l’exercici a 28 de febrer; que ara tot pot 
ser estimatiu, però que són pronòstics amb una base 
fonamentada que és l’estat actual d’execució, però que seria 
una mica imprudent anar precipitant dades que poden entrar en 
una dinàmica de ball de xifres; que encara no és exacte i que 
el senyor Monfort tindrà ocasió de fer la valoració oportuna 
abans o immediatament a l’entorn del 28 de febrer que és quan 
la llei demana que es liquidi el pressupost. 
 
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula el senyor Font 
Ribera sobre de quina partida sortiran els diners del quadre 
de l’església de Sant Pere. Fa ús de la paraula el senyor 
Font Ribera que diu que a l’apartat de precs i preguntes de 
l’últim Ple va preguntar sobre els diners que costaria el 
quadre de l’església de Sant Pere; que es va contestar que no 
costaria res a l’Ajuntament perquè es pagaria amb uns diners 
d’un conveni que regulava que uns diners d’una antena 
s’havien de destinar a una obra; que després s’ha sabut que 
això era mentida; que el conveni deia que els diners havien 
de servir per pagar reformes de la casa consistorial; que 
pregunta que de quina partida sortiran o han sortit els 
diners del quadre i si hi ha algun acte administratiu 
encarregant el quadre; que pregunta si hi ha algun acte 
administratiu que reguli la seva cessió a la parròquia; que 
tot aquest procés no hagués hagut d’anar així i que s’ha vist 
embolicat en el sarau un pintor emblemàtic i representatiu de 
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la comarca amb una cosa que segur que no li hagués agradat 
per no fer les coses com s’haurien hagut de fer. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que recomana 
al senyor Font que parli amb aquest pintor per veure l’opinió 
que s’ha format de les que s’han manifestat en aquest plenari 
i de com està de content i sorprès; que se li pot facilitar 
el contacte per poder tenir una conversa, ja que aquesta obra 
la va fer el senyor Roura amb tota generositat; que es 
considerava que era un regal, ja que, encara que es pagués 
amb els costos de producció d’aquesta obra, no hi anava a 
guanyar res perquè ha hagut de fer molts viatges; que al 
final feia un regal a la ciutat fent possible assumir aquest 
compromís d’una obra monumental d’aquestes característiques; 
que, a la vista de la polèmica, fins i tot el senyor Roura 
s’ha plantejat que si no ha de ser valorada com a una cosa 
valuosa per al consistori preferiria recuperar l’obra i fer 
una donació directament a la parròquia; que a vegades es fan 
uns debats que sorprenen i que l’ha ruboritzat una mica com 
s’ha valorat políticament tot això. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que aquest conveni data de l’any 2007; que s’havien 
de fer determinades obres de reforma a la casa consistorial 
amb el producte del que s’obtingués del conveni que hi havia 
amb una companyia de telefonia mòbil; que durant aquest 
període s’han fet determinades obres a la casa de la vila per 
un import d’uns 16.500 euros, però que no es va arribar a 
posar en marxa aquell projecte de reforma global que s’havia 
de posar en marxa; que es produeix l’encàrrec al pintor l’any 
2009; que arriba i completa l’obra l’any 2011; que hi ha una 
proposta de conveni que en aquests moments està tramitant la 
secretaria general per poder fer la cessió de l’exposició de 
l’obra a la parròquia de Sant Pere; que pot donar fe que el 
que ha dit el senyor alcalde és radicalment cert; que el 
pintor ha manifestat en algun moment el seu desencís; que 
havia plantejat la possibilitat de fer la donació directament 
a la parròquia i que no vol entrar en aquesta qüestió, però 
que la situació és aquesta en aquests moments. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Font Ribera 
que diu que el govern està marejant la perdiu i que no 
contesta a allò que ha preguntat; que estan fent una 
valoració de com veuen el tema, però que no té res a veure 
amb el que ha preguntat, ja que està preguntant de quina 
partida s’ha de pagar aquest quadre si existia o no un acte 
administratiu fent un encàrrec d’un quadre i si existeix o no 
un acte administratiu que reguli la cessió d’aquest quadre a 
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la parròquia de Sant Pere; que s’ha de ser molt rigorós a 
l’hora de seguir procediments i que pregunta si s’han seguit 
els procediments que toquen. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que el pintor passa dues factures; que una 
és de 5.000 euros pels treballs preparatoris; que es 
carregarà en alguna de les partides que hi ha en el 
pressupost d’aquest any; que la diferència passarà al 2012, 
ja que és el moment en què el pintor té previst presentar la 
segona part de la factura per l’obra en sí i que és un 
encàrrec verbal que es va formular l’any 2009. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Font Ribera 
que pregunta si és que no hi ha cap acte administratiu, ni 
regulant l’encàrrec, ni la seva cessió a la parròquia i que 
si el quadre està allà de paraula. 
 A continuació, torna a intervenir la Presidència que diu 
que en el seu moment serà sotmès a consideració del plenari 
el conveni marc pel qual s’acorda la cessió d’aquest quadre a 
la parròquia de Sant Pere per un temps que s’intentarà que 
sigui tan llarg com sigui possible, ja que el pintor ha 
manifestat que agrairà la sensibilitat d’aquest plenari; que 
considera que només tindria sentit que una obra monumental 
d’aquestes característiques sigui exposada a la parròquia de 
Sant Pere, ja que si això no es plantegés així, sinó que 
estigués exposada en alguna sala del consistori es 
consideraria que perd tot el sentit; que el govern va dir que 
considerava que tenia tot el sentit del món, ja que en origen 
sobre aquesta quantitat econòmica hi havia la voluntat que 
servís per compensar la generositat amb què la parròquia de 
Sant Pere va acceptar la instal·lació d’una antena de 
telefonia; que aquest és l’origen de tot plegat; que hi havia 
un pendent que s’ha atès; que s’ha explicat moltes vegades i 
que en aquests moments s’ordenarà des del punt de vista 
administratiu. 
 
----Urbanisme: Pregunta que formula la senyora Mata Solsona 
sobre si s’han començat a fer gestions en relació al procés 
participatiu vinculat al Ple General. Fa ús de la paraula la 
senyora Mata Solsona que diu que al llarg d’aquest Ple s’ha 
parlat del nou Pla General que s’ha de redactar imminentment; 
que el grup d’Esquerra Republicana ha rebut informacions que 
s’han començat a fer algunes gestions en relació al procés 
participatiu vinculat a aquest Pla o a algun altre Ple i que 
pregunta si això és així. 
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 Seguidament, intervé la Presidència que diu que en el 
darrer tram del mandat anterior ja es van contractar alguns 
estudis previs preparatoris del nou Pla general que, entre 
ells, es van contractar els serveis per tirar endavant la 
participació ciutadana; que encara no s’ha engegat cap acció 
i que l’empresa que es va contractar potser ha començat a 
sondejar possibles persones que, en un moment donat, puguin 
formar part d’equips que permetin tenir informació 
qualificada, grups d’experts o ciutadans per sectors. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Mata Solsona que diu que la Presidència ha aclarit 
parcialment el dubte i que demana que en el moment que això 
tiri endavant d’una manera consolidada els grups que estan 
representants al plenari puguin participar, com a mínim, de 
la informació. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que l’empresa que tirarà endavant aquest procés de 
participació ciutadana és Neopolis i que ara segurament estan 
en la fase de coneixement dels membres del consistori i de 
posar-se a disposició per escoltar qualsevol suggeriment per 
millorar les estratègies de participació que posaran en 
marxa. 
 
---- A continuació, a les vint hores i quinze minuts, 
prèviament autoritzada per la Presidència, s'absenta de la 
sessió la senyora Castelló Turró. 
 
----Ajuntament: Pregunta que formula el senyor Casellas 
Borrell sobre de quina partida i qui va finançar el llibre de 
la memòria de gestió. Fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que la seva pregunta va al voltant de 
qüestions relatives a mancances d’actes administratius; que 
abans de les eleccions es va preguntar per escrit sobre la 
memòria de gestió; que segueix sense saber de quina partida 
es va finançar ni qui són els empresaris que ho havien 
finançat; que com que no hi ha cap conveni no se sap a canvi 
de què es va fer; que s’ha anat donant voltes; que al final 
tot això donarà moltes més voltes; que tot això que ha dit 
fins ara és una incògnita; que el govern va contestar per 
escrit, però que ara resulta que hi ha un dipòsit legal 
d’aquest llibre contractat a favor de l’Ajuntament; que 
pregunta en virtut de qui i de què es va contractar, ja que 
no hi ha cap acte administratiu que empari la realització 
d’aquest dipòsit legal; que l’únic que veu en aquesta memòria 
són els noms que hi figuren com són el de l’alcalde i el del 
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senyor Arranz com a autors dels textos, una mercantil que és 
Bis Dixit i uns fotògrafs; que dubta que els fotògrafs 
tinguin res a veure amb cap dipòsit legal, ni amb cap 
encàrrec d’aquest tipus, ni amb cap preu; que pel seu 
coneixement de la llei es creu que en l’elaboració d’això no 
s’ha deixat ni una sola llei per saltar, ja que no hi ha ni 
un sol acte administratiu; que les lleis que regulen això no 
estan sotmeses a cicles electorals com es veu sovint i com li 
ha passat al senyor Camps; que s’hauria de tenir més 
transparència, ja que aquest tipus d’actuacions com la que 
estava relatant el senyor Font, en la que no ha volgut 
intervenir al final el conveni diu que haurien de ser 
sortides d’emergència; que com que no hi ha acte 
administratiu amb el quadre tampoc n’hi ha amb aquest llibre; 
que no se sap qui l’ha pagat; que això, que era una qüestió 
merament electoral, cada vegada va esdevenint més grossa per 
això del dipòsit legal; que amb un assumpte tant greu i de la 
transcendència que troba que té creu que abans del final de 
la legislatura se sabrà qui va pagar aquest llibre; que 
voldria que ho digués la Presidència i que segurament 
s’estalviarien molts maldecaps, però que ho sabran de la 
manera que sigui. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Casellas Borrell, a les 
vint hores i disset minuts, compareix la senyora Castelló 
Turró que es reincorpora a la sessió. 
 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que és un 
tema del mandat anterior; que s’ha explicat vint-i-cinc mil 
vegades; que van passar les eleccions; que tots van obtenir 
el resultat que van obtenir; que s’ha fet un mandat nou amb 
una actitud positiva; que el govern ha dit que tindria una 
actitud dialogant i buscant consensos; que en algun cas es va 
sondejar si algun grup volia ajudar a governar, ja que venien 
uns anys molt difícils; que és un tema molt puntual d’una 
memòria de gestió; que se li va explicar vint-i-cinc mil 
vegades; que van ser assessorats pels serveis jurídics de la 
casa; que s’havia encarregat a Bis Dixit la redacció d’aquest 
llibre de memòria que es va avaluar i criticar; que el govern 
va garantir que no costaria ni un sol euro al consistori, ja 
que hi havia tres empreses que volien patrocinar l’edició 
d’aquest llibre i que s’havien posat d’acord amb l’empresa 
productora; que el senyor Casellas pot saber sense cap 
dificultat qui són aquestes empreses, però que van demanar un 
acord de confidencialitat; que van dir que si es feia públic 
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quines eren les empreses que havien patrocinat el llibre 
tindrien cua de molts altres ajuntaments que demanarien 
aquesta feina de mecenatge; que el govern prefereix que hi 
hagi confidencialitat a fer públic això, ja que es pot 
necessitar el recolzament com el mecenatge en aquest tema o 
el patrocini en un altre; que el govern estava disposat a 
posar-ho al revers del llibre, ja que no hi ha cap mena 
d’inconvenient, però que hi va haver la formulació d’aquest 
argument per una de les empreses i que no tenia sentit que hi 
sortissin les altres i aquesta no; que això està vint-i-cinc 
mil vegades explicat i contestat amb tot el deteniment; que 
el senyor Casellas ja ha vist com li van les coses des del 
punt de vista polític i que pot anar fent; que té una agenda 
de temes que va mantenint; que tot això ja ha estat debatut; 
que s’ha explicat; que, a més, ha tingut ocasió de parlar amb 
el secretari general de la corporació que li va dir que 
s’havia fet correctament; que no sap què més s’ha de fer; que 
ja fa molts mesos de les eleccions municipals i que ja quasi 
no es recorda de com va anar tot això. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que no pot compartir amb la 
Presidència que el secretari general hagi dit que això sigui 
tot correcte, ja que no hi ha cap acte administratiu; que  
s’ha limitat a repetir els arguments antics; que no ha 
contestat qui havia encarregat el dipòsit legal que al final 
és el que ha preguntat; que podia haver tret tota la brossa 
de la seva intervenció, ja que tots ho saben i tenen la 
consideració, però que la Presidència no ha contestat qui ha 
fet aquest dipòsit legal; que és important ja que les coses, 
com quan es compra un quadre, han de tenir un acte 
administratiu; que això no és el “cortijo” de ningú; que cal 
que la Presidència prengui una decisió i que l’òrgan que 
sigui competent faci el decret o el que s’hagi de fer; que 
aquesta és la qüestió i no cap d’altra; que, quant a la 
valoració dels resultats electorals, hi ha qüestions que no 
estan sotmeses al cicle electoral i que, per això, insisteix 
en preguntar una vegada més qui ha pagat això i a canvi de 
què, ja que ho procurarà saber de la manera que toqui 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no hi ha d’haver cap inconvenient ni li sabrà gens de 
greu que el senyor Casellas tingui accés a aquesta 
informació. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas que diu que a veure si això serà veritat, ja que 
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així s’acabarà amb això que cansa tant a la Presidència i que 
els ciutadans tenen interès en saber qui ha pagat això. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que, a part del senyor Casellas, no coneix cap ciutadà que 
tingui interès en conèixer això, a part del senyor Casellas. 
 
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula la senyora 
Olmedo Delestal sobre quant ha costat i com es pagarà el 
quadre de l’església de Sant Pere. Fa ús de la paraula la 
senyora Olmedo Delestal que diu que voldria ser breu, però 
que potser caldrà rebobinar una mica; que està d’acord amb el 
que han dit Joan Font i Pere Casellas en el tema del quadre; 
que la Presidència ha dit que potser algú es ruboritzaria; 
que ella no es ruboritzarà encara que el senyor Roura 
l’estigui veient per televisió perquè el que dirà és cert; 
que si algú s’ha de ruboritzar és l’equip de govern; que va 
anar a l’acte que es va fer a l’església; que el senyor Lluis 
Roura va explicar com havia anat tot el tema del quadre; que 
s’havia trobat amb la Presidència i altra gent que estaven en 
una exposició i que la Presidència li va dir que havia de 
deixar una empremta en algun lloc com l’església, 
l’Ajuntament o el Teatre Jardí; que ho va pensar i que 
l’endemà li va dir que el quadre podria anar a l’església; 
que el quadre és magnífic; que una persona de l’Ajuntament li 
va dir el preu del quadre; que l’interventor li va dir que no 
hi havia cap factura; que va parlar amb una persona que li va 
dir el que costaria el quadre, però que encara no s’havia 
presentat la factura; que el quadre és barat, ja que un 
quadre amb les dimensions que té podria costar cinc vegades 
més; que hi anaven inclosos els viatges; que no s’hauria de 
parlar més del conveni, ja que no té res a veure; que es va 
fer un conveni amb la parròquia per les antenes que s’havien 
de destinar a millores; que si s’han fet les millores, ja no 
hi són els 42.500 euros del conveni; que diria que és una 
cosa personal de la Presidència; que si algú ho ha de pagar 
ha de ser la Presidència, ja que s’ha embolicat i si no el ha 
de fer es passar-ho per un plenari; que no ha d’haver cap 
problema per aprovar-ho, ja que té la la majoria absoluta; 
que s’han de fer les coses bé; que si el senyor Roura està 
enfadat ho ha d’analitzar bé; que és la Presidència el que ha 
d’estar ruboritzat; que s’han d’oblidar d’aquest conveni; que 
pregunta que com es pagarà aquest quadre; que si el senyor 
Roura el regala se li donaran les gràcies; que si hi ha 
d’haver transparència pregunta que per què no es va dir el 
que val el quadre; que la Presidència va contestar que no ho 
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diria; que això són “milongues”; que porten al Ple quatre 
hores; que s’hauria de ser seriós; que la Presidència hauria 
de dir quant val el quadre; que no sap com es pagarà; que 
potser s’inclourà al pressupost de l’any que ve; que estan 
tota la tarda debatent mocions de coses que s’haurien de 
debatre al Parlament; que no són parlamentaris, sinó regidors 
de l’Ajuntament; que el que importa als ciutadans és d’on 
sortirà el quadre; que després s’han de pujar els impostos i 
que ja sap que la Presidència no respondrà res del que 
pregunta, però que demana que, per una vegada, respongui. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que la 
senyora Olmedo ha de formular una pregunta precisa. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que pregunta que quant ha costat aquest 
quadre, que com es pagarà, ja que se li havia dit un preu i 
ara se’n diu un altre i que per què es continua insistint en 
aquest conveni. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que, 
des d’un punt de vista jurídic i administratiu, aquest quadre 
de moment és propietat del senyor Lluis Roura; que està 
penjat a l’església de Sant Pere; que en algun moment es 
concretarà una operació entre el senyor Roura i l’Ajuntament 
de Figueres; que el preu d’aquesta operació són 5.000 euros 
per totes les despeses en què ha incorregut que es pagaran 
dintre l’any 2011; que la segona part de la factura, de 
31.000 euros, es pagarà en l’exercici de 2012; que a partir 
d’aquest moment l’Ajuntament amb la parròquia de Sant Pere, 
en base a un conveni que està redactant el secretari general, 
se cediria l’obra en dipòsit per un període molt llarg amb 
les condicions que s’establiran al conveni; que a partir que 
el quadre sigui ja propietat de l’Ajuntament de Figueres se 
signarà el conveni amb la parròquia de Sant Pere i que és una 
operació que no té gaire més secret. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que si la senyora Olmedo hagués anat al 
despatx de la Presidència o del senyor Toro se li hagués 
donat amb tota transparència i precisió; que no hagués calgut 
esbudellar una cosa que té una component pràctica que no és 
especialment objecte de comentari en el plenari; que el que 
venia a dir el senyor Roura és que es ruboritzava que tot 
s’esbudellés d’aquesta manera, ja que hi havia molta gent a 
Catalunya que comprava obres seves pagant un import molt més 
gran; que havia fet això amb tota la generositat del món 
perquè la ciutat de Figueres, a través del seu alcalde, va 
demanar que ho fes; que no hi anava a guanyar res, ja que li 
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feia molta il·lusió que Figueres tingués un quadre seu 
d’aquestes característiques; que es va començar a treballar 
aquesta iniciativa; que va costar molt, ja que el senyor 
Roura va passar molts problemes, però que és un home de 
compromís i honor que va dir que compliria i que ho acabaria 
fent; que tot ha quedat molt bé; que va dir que no tindria 
sentit que això s’exposés al saló de plens de l’Ajuntament, 
ja que la seva notorietat seria mínima; que el govern es 
queixava que tot això es demanés al plenari; que l’oposició 
deia que volia fer l’exercici de control i que la gent ho 
sabés; que ho entén de determinades formacions perquè tenen 
un altre criteri en relació a la transparència i publicitat 
d’aquests tipus d’informacions; que el grup municipal popular 
governa a molt llocs; que saben que hi ha coses que s’han de 
fer amb molta delicadesa; que han estat poc delicats amb tot 
això, ja que la garantia de control la podia tenir anant al 
despatx de la Presidència o del senyor Toro; que hagués vist 
que no hi havia cap ombra de dubte; que no es feia res 
irregular; que l’únic argument que comparteix amb la senyora 
Olmedo és si s’havia de fer això amb la crisi econòmica que 
hi ha, però que les oportunitats vinculades amb l’art surten 
quan surten; que no es pot dir que es faci quan hi hagi 
bonança; que és el pintor el que diu que ha fet moltes coses 
a Catalunya i que li agradaria fer això; que va ser una 
excel·lent oportunitat; que va dir que no cobria preus de 
mercat; que no val la pena donar-hi més voltes i que ara la 
senyora Olmedo ja té tota la informació. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que diu que no és advocada, però que creu que quan 
es vol comprar alguna cosa a partir de 18.000 euros ha de 
passar pel Ple; que el quadre està bé en el lloc on està, 
però que les formes i les maneres no s’han fet be; que hauria 
d’haver contestat el primer dia, però que no ho va voler dir; 
que és el punt de vista de la Presidència, però no el del 
grup popular; que en el fons la Presidència sap que tenen raó 
i que una vegada més l’ha pifiada una mica. 
 
----Serveis municipals: Pregunta que formula el senyor 
Monfort Peligero sobre si està previst posar unes plaques de 
barrera sonora a la gossera. Fa ús de la paraula el senyor 
Monfort Peligero que pregunta si l’Ajuntament té previst fer 
una despesa d’uns 30.000 euros per posar una plaques de 
barrera sonora al voltant de la gossera, ja que és molest 
pels veïns. 
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 Seguidament, intervé el senyor Giró Fàbrega que diu que 
s’està en converses amb el Consell Comarcal per pressupostar 
unes pantalles sonores que costen entre 15.000 i 20.000 euros 
i que s’està estudiant amb Dipsalut i amb el Consell Comarcal 
per veure si poden aportar aquests calers perquè no hi hagi 
aquests problemes amb els veïns. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que s’intentarà que entre Dipsalut i el Consell Comarcal 
es puguin fer càrrec d’aquesta quantitat econòmica. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Monfort 
Peligero que diu que li sembla bé l’interès perquè els veïns 
no pateixen pel soroll que fan els gossos, però que la 
gossera no té nucli zoològic; que és totalment il·legal; que 
és cert que una ciutat com Figueres i una comarca com l’Alt 
Empordà necessita un espai on els gossos i animals abandonats 
puguin gaudir d’un espai on viure amb unes condicions millors 
de les que estan ara mateix, però que no és una bona inversió 
gastar aquesta quantitat per mitigar un soroll que es fa en 
una gossera il·legal que no pot gaudir de tenir el permís de 
nucli zoològic, ja que està al costat d’uns habitatges; que 
mai li donaran aquest permís; que no és una bona inversió; 
que seria més bona inversió que aquests 18.000 euros o els 
que siguin s’invertissin per buscar un lloc alternatiu o 
cedir els terrenys municipals per poder fer una gossera de 
qualitat; que hi ha hagut gent que s’ha ofert per ajudar; que 
és una despesa totalment fora de lloc; que el govern s’ho 
hauria de repensar i que s’hauria de mirar si hi ha altres 
punts on invertir aquests diners per tal de fer una gossera 
nova, ja que aquests gossos haurien de tenir un lloc millor 
per viure. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Giró Fàbrega que diu que l’anterior regidor, Richard Elelman, 
li va dir que la situació administrativa de la protectora era 
que li fallaven alguns papers; que es va posar en contacte 
amb l’associació; que el nucli zoològic i tot el que faltava 
ja ho han entregat; que està en converses amb el Consell 
Comarcal per fer un centre d’acollida que convé a la comarca; 
que s’ha de tenir en compte que no és un problema de 
Figueres, sinó que és supramunicipal; que la gossera acull 
gossos de tota la comarca; que s’ha implicat amb el Consell 
Comarcal; que ha tingut reunions amb el conseller de medi 
ambient per intentar-ho solucionar; que hi ha llocs que el 
Consell Comarcal té per poder-hi fer un centre d’acollida; 
que està intentant que la protectora compleixi totes les 
situacions administratives; que han aconseguit el nucli 
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zoologic; que els fa falta un registre d’associacions de la 
direcció general de drets i entitats jurídiques del 
departament de justicia; que també està controlant que es 
compleixi el conveni que es té amb la protectora i que 
s’estan fent controls periòdics també de sonoritat. 
 
----Treball: Pregunta que formula el senyor Font Ribera sobre 
si s’ha avançat en el tema de recuperar l’escola taller. Fa 
ús de la paraula el senyor Font Ribera que diu que un dels 
temes que va ser recurrent  a la reunió informativa que es va 
celebrar sobre el Castell de Sant Ferran va ser el tema de 
l’escola taller i de la importància que tindria poder-la 
recuperar; que l’alcalde va manifestar que s’estava estudiant 
una solució i que pregunta si s’ha avançat en el tema. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que d’acord 
amb el departament de treball s’ha aconseguit que surti un 
nombre molt important de places d’ocupació, bàsicament de 
persones que han perdut tots els subsidis d’atur o 
compensatoris; que hi haurà 28 places que es podran atendre 
per compensar una mica el tancament de l’escola taller; que 
evoluciona per aquí; que el departament no és partidari de 
reprendre l’escola taller i que sense el departament no es 
pot fer, ja que l’estructura del pressupost no ho resistiria. 
 
---- A continuació, a les vint hores i quaranta minuts, 
prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta de la 
sessió el senyor Monfort Peligero. 
 
----Vies públiques: Prec que formula la senyora Mata Solsona 
perquè es faci un pla plurianual de dignificació de la 
retolació de la ciutat. Fa ús de la paraula la senyora Mata 
Solsona que diu que és un tema recurrent, però que pensa que 
és oportú poder-lo formular ara que s’estan treballant els 
pressupostos de l’any 2012; que el tema de la senyalització 
és un mal endèmic de la ciutat de Figueres; que és un drama 
que no se li escapa a ningú; que aquestes últimes setmanes ha 
esdevingut un tema que no és de competència municipal, però 
que l’Ajuntament hi hauria de poder intervenir; que, amb 
motiu de les obres que s’estan fent del tercer de 
l’autopista, són molts els suposats visitants de Figueres que 
acaben anant a visitar La Jonquera, ja que no està ben 
indicada la sortida de la ciutat; que això és una 
reivindicació sobre la que val la pena fer-ne causa; que els 
autobusos que fan la connexió entre les dues estacions porten 
un miserable paper escrit amb retolador que diu “Estació 
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central de Figueres-Estació de Vilafant”; que és un tema molt 
costós i que no es gens senzill, però que caldria fer un pla 
plurianual de dignificació de la retolació de la ciutat. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que la 
senyora Mata té tota la raó del món; que en aquests moments 
els serveis tècnics estan fent tot un llistat de dèficits de 
senyalització; que s’hauran d’anar corregint, algunes amb 
accions d’urgència i d’altres amb accions més sostingudes en 
el temps; que la senyalització necessita millorar,  tant des 
del punt de vista de la gent que està a la ciutat a peu, com 
des del punt de vista de la gent que transita per la ciutat 
amb vehicle; que s’està redactant aquest document que 
inventariarà tota la senyalització existent i que detectarà 
els dèficits; que s’intentarà anar donant resposta en els 
propers exercicis i que quan aquesta feina estigui acabada se 
li lliurarà perquè ho pugui conèixer, ja que la senyora Mata 
hi té un especial interès. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Mata Solsona que diu que segurament serà un interès compartit 
per tots els grups municipals i per tota la ciutat; que la 
gent de les ciutats té l’hàbit de plantejar-se la 
senyalització des de dintre; que seria una bona prova per un 
examen a gent que ve de fora, ja que és la dura prova que fan 
tots els turistes que arriben d’arreu del món i que s’haurien 
de fer proves de càrrega abans de posar-ho en pràctica i de 
fracassar una vegada més. 
 
----Policia urbana: Prec que formula el senyor Casellas 
Borrell perquè se solucioni el problema del carrer Sant 
Vicenç de manera pacífica i ràpida. Fa ús de la paraula el 
senyor Casellas Borrell que diu que sap que el senyor Yécora 
fa tot el possible en relació a l’assumpte del carrer Sant 
Vicenç, però que els veïns li fan arribar queixes; que hi 
podria haver algun problema per a l’Ajuntament; que, si no 
recorda malament, Sant Feliu de Guixols va ser condemnat per 
no garantir el descans dels veïns; que l’Ajuntament de 
Vilafant va perdre una sentència al voltant de l’assumpte 
d’un escorxador; que veu els veïns amb ganes d’anar per feina 
i que insisteix en poder solucionar això d’una manera 
pacífica, però ràpida. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Casellas Borrell, a les 
vint hores i quaranta-cinc minuts, prèviament autoritzada per 
la Presidència, s'absenta de la sessió la senyora Felip 
Torres. 
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 Seguidament, intervé el senyor Yécora Romero que diu que 
comprèn les inquietuds i les molèsties que causen als veïns; 
que des de fa 10 o 12 dies la Guàrdia Urbana visita el local 
i dóna la bona nit a la persona que tanca; que d’aquesta 
manera compleixen escrupolosament l’hora de tancament que 
tenen prevista; que si fos un veí d’allà li molestaria que a 
les dues allò encara estigués obert, però que tenen permís 
per fer-ho així i que hi ha un Guàrdia Urbà que cada nit 
saluda el propietari o administrador del local i li dóna la 
bona nit.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que és molt correcte que tanquin a 
l’hora, però que potser seria bo que des de l’Ajuntament es 
fes una mesura de decibels per tenir la seguretat que les 
coses es fan bé; que no pot ser que hi hagi aquesta 
controvèrsia i que de la mateixa manera que el senyor Yécora 
ha solucionat l’horari de tancament potser s’hauria de mirar 
la qüestió del soroll, ja que sembla que és el que preocupa 
més en aquest moment. 
 
---- Seguidament, a les vint hores i quaranta-set minuts, 
compareix la senyora Felip Torres que es reincorpora a la 
sessió. 
 
----Policia urbana: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre quan es pensa posar punt i final al problema de 
de venda de drogues al Parc Bosc. Fa ús de la paraula el 
senyor Borrego Torres que diu que a l’anterior Ple va treure 
el tema de tràfic de drogues a l’Eixample; que les drogues és 
un problema que els preocupa bastant; que en aquest cas el 
lloc és el Parc Bosc; que saben que, tant la Guàrdia Urbana 
com els serveis de parcs i jardins, van a retirar xeringues 
que es localitzen al costat dels jocs infantils; que la 
qüestió és molt greu; que pregunta que quan es pensa posar 
punt i final a aquesta situació que és molt perillosa i que 
si hi ha coordinació entre els Mossos i la Guàrdia Urbana. 
 Seguidament, intervé el senyor Yécora Romero que diu que 
Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra treballen amb tot 
l’interès del món perquè el consum de drogues no es faci a la 
via pública; que no ho aconsegueixen perquè quan no es fa en 
un indret de la ciutat es fa en un altre; que el senyor 
Borrego sap que això es itinerant; que canvien de lloc perquè 
no se senten a gust, ja que noten darrera seu l’alè de 
l’autoritat que no els deixa ser allà i que això significa 
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que els dos cossos policials estan treballant sobre el tema, 
però que no són tan il·lusos de pensar que amb això s’acabarà 
amb el problema, sinó que es trasllada de lloc. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que la resposta del senyor Yécora ha 
estat totalment insatisfactòria; que aquest problema és molt 
greu; que cal preguntar-se que passarà si un nen es punxa amb 
una xeringa; que personal de parcs i jardins li van dir un 
dia que venien del Parc Bosc de treure xeringues; que si se 
sap que al Parc Bosc es produeix aquest problema s’hauria de 
posar vigilància perquè quan el senyor vagi allà a punxar-se 
pugui sentir l’alè del Guàrdia i hauria de marxar a punxar-se 
a un altre lloc, però que no es punxarà al costat dels jocs 
infantils; que pregunta que si això és tan difícil; que no es 
poden punxar al Parc Bosc al costat dels jocs infantils; que 
cada matí s’han d’anar a treure les xeringues, però que ja se 
sentirà a dir si no es treuen totes; que no hi ha coordinació 
ni res; que està parlant dels costat dels jocs infantils dell 
Parc Bosc i que la qüestió és bastant perillosa. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que 
s’intentarà treballar tan eficaçment com es pugui. 
 
----Pressupostos: Pregunta que formula el senyor Font Ribera 
sobre si està programada l’audiència pública dels 
pressupostos. Fa ús de la paraula el senyor Font Ribera que 
diu que el Reglament Orgànic Municipal regula que en el 
moment de fer els pressupostos s’hauria de fer una audiència 
pública; que pregunta que si està programada, que quan es 
farà i que s’a de fer en un horari favorable perquè hi pugui 
assistir el màxim de població possible. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que es té 
per costum fer una audiència entre l’aprovació inicial i la 
definitiva dels pressupostos i que es farà durant el mes de 
gener. 
 
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula la senyora 
Olmedo Delestal sobre com està la situació del local del 
carrer Sant Pau. Fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que ha de continuar insistint sobre com està 
el tema del local del carrer Sant Pau; que pregunta si el 
govern encara continua pensant en comprar-lo, a quin preu i 
per a fer ús de què; que quan hi ha arrendament amb opció a 
compra que supera 1.000.000 d’euros s’ha de publicar al Diari 
Oficial de la Unió Europea; que pregunta si s’ha publicat i 
si s’inclourà al pressupost de l’any vinent; que les arques 
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municipals estan molt malament; que pregunta si continuen 
pensant que hi aniran els serveis socials; que la Presidència 
sempre riu quan li parla d’aquest tema; que el 19 de setembre 
va entrar unes preguntes a l’Oficina Municipal d’Atenció al 
Ciutadà; que no ha contestat ningú; que pregunta que per què 
no s’han contestat les preguntes; que el senyor Manuel Toro 
va fer unes declaracions dient que això es rebaixava un 30%; 
que va sortir a l’Hora Nova; que pregunta com està la 
situació de tot això i que si el govern continua pensant en 
tirar endavant la compra d’aquest local. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que 
continua la negociació en els termes de convertir el que és 
ara un contracte d’arrendament, del qual el 50% es destina a 
la part de la compra, a un contracte en el qual la totalitat 
del preu que es pagui mensualment anirà destinat a la compra; 
que el preu no arriba a la quantitat mínima que faria 
obligatòria la publicació al Diarí de la Unió Europea; que si 
es comprés no seria necessari fer aquesta publicació; que en 
el moment en què es concretin les dades definitives es podrà 
signar un nou contracte; que a partir d’aquell moment tot el 
que s’estigui pagant serà destinat a l’adquisició del local 
que passarà a ser de propietat municipal en els terminis en 
què s’acabi convenint i contractant; que l’alcalde ha 
informat abastament de quines són les diferents possibilitats 
sobre la destinació final del local; que es una discussió que 
no val la pena i que ha estat encantat de poder contestar 
allò que fa referència a la part tècnica. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que això vol dir que s’hipotecarà 
l’Ajuntament, ja que s’haurà de pagar una quantitat cada mes 
amb opció a compra; que pregunta que què pensen fer i si 
volen demanar un préstec per pagar el 1.500.000 que costarà i 
que també s’haurà de pagar; que això hipotecarà l’Ajuntament; 
que cal preguntar-se que per què els propers que vinguin han 
de rebre aquesta herència; que no és just que s’hagi de rebre 
una herència d’anar pagant cada mes una hipoteca; que les 
hipoteques es fan a tipus personal; que s’hauria de fer a 
quatre anys, però no a “largo plazo”; que s’estarà pagant 20, 
25 o 30 anys; que pregunta que amb què compten per poder 
pagar tot això; que encara no sap quin tant per cent hi ha de 
rebaixa; que no li han acabat d’aclarir; que hi ha una 
partida de 300.000 euros en obres; que no té cap sentit en 
aquest context de crisi que el govern vulgui fer aquesta 
despesa i que, a més a més, la carregui als propers que 
vinguin. 
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 Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que 
diu que la negociació està a pràcticament la meitat del preu 
inicial; que s’estaria parlant d’un pagament per un local que 
es podria utilitzar amb caràcter immediat en una zona de molt 
bona comunicació a la ciutat i que quan es va fer el primer 
concurs per veure quin era el local més adequat va ser el que 
va guanyar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que no es va presentar ningú més. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que 
diu que es paga mensualment una quantitat molt assequible i 
per sota dels preus de mercat quant a locals per un contracte 
de lloguer, però que el que s’estarà fent serà comprar aquell 
local pagant aquestes quantitats; que ja s’estarà disposant 
d’aquell local; que es va necessitar fer la compra del Teatre 
Jardí per una quantitat molt important; que durant vint anys 
l’Ajuntament va està fent uns pagaments que s’havien 
convingut amb la propietat; que en un acord plenari 
l’Ajuntament va decidir que pagaria això, però no tot de cop 
perquè carregava molt l’estructura pressupostària; que ho va 
fer en vint anys; que, en d’altres casos, també s’han fet 
pagaments que es diuen plurianuals i que aquest és un cas en 
què l’oferta i la demanda cassen bé perquè es pot utilitzar 
des d’aquest moment amb una quantitat molt inferior al que 
s’estava pagant fins ara i tot a preu de compra. 
 
---- A continuació, a les vint hores i cinquanta-sis minuts, 
compareix el senyor Monfort Peligero que es reincorpora a la 
sessió. 
 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que diu que no està d’acord; que el senyor Toro ha 
comparat amb el Teatre Jardí; que no té res a veure el Teatre 
Jardí; que en aquell moment hagués apostat vint anys pel 
Teatre Jardí, però no per aquest local que al final no se sap 
si és la part de dalt o la part de baix; que aquest local va 
ser llogat fa dos anys per una quantitat, però que no valia 
ni de bon tros ni una quarta part i que ho deixa estar perquè 
el govern sempre vol tenir la raó. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Font 
Ribera sobre si es pensa fer alguna cosa per millorar el 
pàrquing de la carretera de Llançà. Fa ús de la paraula el 
senyor Font Ribera que diu que des la Candidatura d’Unitat 
Popular són molt partidaris dels pàrquings dissuasoris; que 
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en el seu moment van ser molt defensors de la iniciativa de 
l’Ajuntament; que el pàrquing de la carretera de Llançà ha 
anat tenint problemes de robatoris i d’accés; que hi ha molts 
de cotxes que es deixen els baixos entrant al pàrquing des de 
la carretera, tot i que la setmana passada s’hi va tirar 
ciment per intentar-ho arreglar una mica, però que continua 
igual; que no hi ha senyalització que expliqui com anar des 
d’allà als diferents punts turístics de la ciutat; que amb 
les pluges de fa quinze dies ha estat molts dies 
impracticable, ja que era com els aiguamolls; que pregunta 
que si es pensa fer alguna cosa per millorar el pàrquing de 
la carretera de Llançà o que si continuarà in aeternum tal 
com està ara. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que hi havia 
un avantprojecte de cobrir la riera en aquell tram; que 
s’havia de pujar una mica la superfície del que ara és aquell 
clot i posar la mateixa rasant el que és la carretera del que 
és la cobertura de la riera i l’aparcament; que es va arribar 
a establir un conveni d’intencions amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua quan era president el senyor Hernández; que això ha 
quedat ajornat sine die perquè la preocupació de l’Agència 
Catalana de l’Aigua en aquests moments és tancar el seu 
dèficit estratosfèric i el seu nivell d’endeutament 
absolutament desbordant per poder complir amb el que són les 
seves obligacions; que el futur d’aquest projecte no té data; 
que s’ha d’estar molt atents per anar-ho mantenint i per 
aprofitar-ho; que es va posar en funcionament al principi del 
mandat anterior com a una mesura provisional perquè es 
pensava que no era la solució definitiva, però que ajudava; 
que era una mesura paliativa per als problemes d’aparcament 
gratuït, especialment en un punt que, encara que té una 
ocupació dissuasòria, no està molt a la perifèria de la 
ciutat; que el pàrquing que es té dissuasori al recinte Firal 
no funciona; que a la gent li costa molt deixar el cotxe allà 
i agafar l’autobús; que el pàrquing de la carretera de Llançà 
funciona molt bé; que estan atrapats perquè s’anticipa una 
solució que havia de tenir un caràcter temporal a l’espera de 
poder-ho fer ben fet, però que fer-ho ben fet tenia un 
pressupost a l’entorn d’1.500.000 euros; que tots estaran 
d’acord que ara no és el moment de fer aquesta actuació; que 
s’ha de tenir en el pensament; que hi ha consens que aquell 
pàrquing allà va molt bé; que fa molt de favor; que el senyor 
Quim Felip se’n preocupa molt amb la brigada i que es van 
fent aquestes feines de consolidació i manteniment. 
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----Patrimoni municipal: Pregunta que formula el senyor 
Borrego Torres sobre en càrrec de què va anar a Madrid el 
senyor Yécora per la signatura d’un conveni sobre el castell 
de Sant Ferran. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres 
que diu que en un mitjà de comunicació han vist que el 
Consorci del castell de Sant Ferran ha firmat amb el 
Ministeri de Foment un conveni de més d’1.000.000 d’euros per 
rehabilitar una part del castell; que des del Partit Popular 
això els hi agrada, ja que sempre han dit que el principal 
problema del castell és el finançament i que, vingui d’on 
vingui, sempre és benvingut; que el conveni ha estat firmat, 
per part del Consorci, pel tinent general Diaz Capmany, que 
va anar acompanyat a Madrid pel senyor Yécora i que pregunta 
que en càrrec de què i per què va anar a Madrid. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
senyor José Luis Yécora representa els interessos de la 
ciutat en el marc del Consorci del castell de Sant Ferran; 
que forma part d’una comissió en la qual hi ha diversos 
representants de les diverses administracions; que ha estat 
designat pel senyor Borrego que potser, fins i tot el va 
votar, ja que es va sotmetre a consideració la provisió de 
regidors i regidores a diversos òrgans col·legiats; que va 
semblar que el senyor Díaz Capmany, com a president del 
Consorci del castell, havia d’anar a signar aquest conveni, 
però que la fortalesa de Sant Ferran no és estranya i que 
qualsevol actuació i projecte que es faci ha de comptar amb 
el vistiplau de la ciutat de Figueres; que això va quedar 
molt clar en una jornada de participació ciutadana que es va 
fer a l’entorn de la fortalesa; que estan contents d’aquest 
acord amb el Ministeri de Foment que ajuda a fer possible la 
rehabilitació, en una primera fase, de l’edifici del pati 
d’armes i que és molt justificat que un membre del govern de 
la ciutat hi pugui assistir. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Yécora 
Romero que diu que el representant de l’Ajuntament de 
Figueres no era una “rara avis”; que el Ministre Blanco va 
signar 23 convenis amb diferents entitats i que totes 23 
estaven acompanyades d’un representant del seu ajuntament. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres 
que diu que es parla molt de la participació ciutadana, però 
que es van signant convenis darrera de la participació 
ciutadana; que no sap de les altres 23 entitats; que només 
sap de Figueres; que en aquesta situació de crisi la firma 
del senyor Yécora no era necessària; que la Generalitat també 
participa en aquest Consorci, però que no hi havia cap 
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representant; que només calia la firma del senyor Díaz 
Capmany; que s’han gastat un viatge a Madrid; que li sembla 
molt bé, però que no era necessària la presència en aquest 
acte i que en temps de crisi es podien haver estalviat el 
viatge. 
 
----Vies púbiques: Pregunta que formula el senyor Font Ribera 
sobre si es pensa arreglar una cantonada de la plaça Elíptica 
per habilitar-la com aparcament. Fa ús de la paraula el 
senyor Font Ribera que diu que, des que es va reformar fa 
molts anys la plaça El·líptica, havia quedat una cantonada 
que s’havia fet servir d’aparcament; que estava en un estat 
lamentable; que la Candidatura d’Unitat Popular alguna vegada 
ho havia denunciat, però que dintre del seu estat lamentable 
servia perquè hi aparquessin alguns cotxes; que les últimes 
setmanes ha vist que s’ha delimitat i s’ha tancat i que 
pregunta si es pensa arreglar per habilitar com aparcament, 
zona verda, parc o alguna cosa o si es pensa deixar tancat 
fins que les coses vagin millor. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
des de via pública veien que allò era l’entrada de la ciutat 
venint de Llançà; que la gent aparcava per allà dins com 
podia; que van considerar amb els serveis tècnics tancar 
aquella zona amb unes jardineres; que s’estudiarà què s’hi 
pot fer en aquells terrenys, ja que són d’Incasol i que es 
requerirà perquè arreglin allò, però que mentrestant s’ha 
adequat amb jardineres perquè sigui més decent. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Font Ribera que diu que es podria plantejar una solució 
similar a la de la Creu de la Ma; que s’hauria de veure si es 
pot cedir el terreny per arreglar-ho una mica per poder fer 
un aparcament; que no sap si estava pitjor que l’altre 
aparcament que hi ha a tocar la via del tren, al sector del 
carrer Migdia, i que pregunta que si es plantegen fer alguna 
cosa allà. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Felip Gayolà 
que pregunta que a quin aparcament es refereix. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Font Ribera que diu que al que hi ha entre el carrer Migdia i 
la via del tren. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Felip Gayolà 
que diu que s’anirà posant terra perquè no sigui tan 
intransitable, però que hi ha un projecte per fer. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que hi ha prevista l’obertura d’un carrer. 
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----Ajuntament: Prec que formula el senyor Casellas Borrell 
perquè es trobi un quorum per al temps de cada intervenció en 
el Ple a l’hora de modificar el Reglament Orgànic Municipal. 
Fa ús de la paraula el senyor Casellas Borrell que diu que a 
la Junta de Portaveus s’ha parlat de la modificació del 
Reglament Orgànic Municipal; que els plens es fan llargs; que 
més que limitar el número d’intervencions s’hauria d’intentar 
trobar un quòrum per al temps de cada intervenció; que han de 
ser capaços de sintetitzar-ho; que no ho diu com a crítica; 
que el temps ajudaria a tots i que, fins i tot, es podria 
donar un missatge més clar. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que s’hauria 
de pensar en alguna solució en aquesta línia; que es fa de 
mal limitar el número de preguntes, ja que n’hi pot haver 
alguna molt precisa de control, però que hi ha preguntes que 
poden requerir un cert debat i que segurament la regidora 
farà alguna proposta en aquesta línia de donar un temps 
proporcional a la representativitat de cadascú una mica en la 
línia del que es fa al Parlament. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-una hores i vuit minuts,  de la qual cosa dono 
fe.  
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