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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.21 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 4 de novembre de 2011 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 4 
de novembre 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 deu minuts, el President declara 
oberta la sessió. 
 
----1. S'aproven sense rectificacions les actes de les 
sessions anteriors, ordinàries dels dies 28 de juliol i 1 de 
setembre i extraordinària i urgent del dia 12 de setembre, 
totes de l’any 2011, que van ser repartides amb la 
convocatòria. 
 
----2. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat d’un Informe sobre l’activitat institucional de 
l’alcalde. La Presidència 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. Octubre. 
Dissabte 1d’octubre, - Assemblea Associació Catalana de 
Municipis. Diumenge 2 d’octubre. - Lliurament premis Cinturó 
ciclista Internacional. - Arrossada popular amb els veïns de 
Vilatenim. Dilluns 3 d’octubre. - Acte de Cloenda del 
centenari de la Cambra de Comerç de Girona amb la presència 
del Molt Hble. Sr. Artur Mas, president de la Generalitat de 
Catalunya. Dimarts 4 d’octubre. - Reunió amb el Sr. Jacint 
Boixasa, Director General del Patrimoni  i la Sra. Roser 
Fernández, Secretària General de Salut per tractar el tema 
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del nou centre d’assistència  primària. Divendres 5 
d’octubre. - Lliurament placa el Sr. Josep Bosch, perruquer, 
en motiu dels seus 50 anys a la professió. - Visita a la 
cinquèna Fira del Vehicle d’Ocasió. Diumenge 9 d’octubre. - 
Teatre El Jardí. Festa de la Rovirada. Dilluns 10 d’octubre. 
- Reunió del Patronat de la Fundació Gala Dalí. Dimarts 11 
d’octubre. - Reunió amb l’Associació de Veïns de la Marca de 
l’Ham. - Reunió del Consorci de Benestar Social. - Reunió amb 
representants de l’Associació de taxis. - Reunió amb el Sr. 
Josep Mª Coromines, alcalde d’Olot. Dimecres 12 d’octubre. - 
Visita a la Fira del col·lecionista a  en motiu del seu 25è 
aniversari. Dijous 13 d’octubre. - Lliurament d’una placa a 
la Sra.Maria Gifré Reynal en motiu del seu centè aniversari. 
- Comissió Nomenclàtor. Divendres 14 d’octubre. - Inauguració 
de la Botiga Bellsolà situada al carrer de la Lasauca. - 
Inauguració botiga carrer Concepció. Dissabte 15 d’octubre. - 
Ofrena Floral al monument del president Lluís Companys. - 
Assisteixio el Concert d’Schola Gregoriana de Catalunya al 
Monestir de Sant Quirze de Colera. Diumenge 16 d’octubre. - 
Mare de Déu del Mont Acte d’homenatge a Òmnium Cultural per a 
la seva tasca i la seva trajectòria en defensa del país en 
els darrers 50 anys. - Arrossada amb els veïns de l’Horta de 
l’Hospital. - Assistència al concert en commemoració a 
l’atorgament del títol de ciutat a Figueres a càrrec de 
l’Orquestra de Cambra de l’Empordà i amb el qual es ret 
homenat al músic Francesc Basil. Dilluns 17 d’octubre. - Acte 
de cloenda del congres d’Hostaleria. Dimarts 17 d’octubre. - 
Reunió amb representants de l’ACM i de la FMC  amb L’ACA per 
tractar  el temes econòmics. Dimecres 19 d’octubre. - Reunió  
amb el Sr. Francesc Homs, Secretari General de la 
Presidència. - Roda de premsa a Barcelona Declaració sobre el 
corredor mediterrani amb els alcaldes de: Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona. - A Barcerlona Acte de valoració de la 
xarxa transeuropea de transports. Assistents: José Blanco,  
Ministre de Fomento. Artur Mas, president de la Generalitat. 
Miquel Valls, president de la Cambra Oficial de Comerç. 
Dijous 20 d’octubre. - Dinar amb representants de la Fundació 
Corella. Divendres 21 d’octubre. - Lliurament diplomes als 
participants al programa Suma’t que fomenta la formació i la 
ocupació. - Teatre municipal El Jardí. “AMD 10 ANYS” 10è 
aniversari  de l’agrupació Mediterrània Dansa. Dissabte 22 
d’octubre. - Inauguració de les obres de millora de l’escola 
de “Les Escolàpies”. - Teatre La cate. Espectacle “flirt” de  
la conmpanyia Guillem Albà. Diumenge 23 d’octubre. - Missa i 
Inauguració del quadre “el paisatge del Baptisme de Jesús” de 
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Lluís Roura que lluirà al Baptisteri de l’Església de Sant 
Pere. Assistents: Francesc Pardo, Bisbe de Girona. Eudald 
Casadesús, delegat del govern de la Generalitat. Dilluns 24 
d’octubre. - Reunió Patronat Fundació Salut Empordà. - 
Reunióa mb la sra. Isabel Artigas, directora de la fundació 
ALTEM i el Sr. Manel Toro, regidor. Dilluns 25 d’octubre. - 
Reunió amb reprersentants de l’associació catalana de 
Pediatria per parlar del congrés de pediatria que tindrà el 
12 de maig del 2012 al Castell. - Junta de Portaveus. Tema: 
Hospital. - Trobada amb ciutadans per parlar del futur del 
castell de Sant Ferran. Dimecres 26 d’octubre. - Trobada amb 
uns alumnes de la Universitat Pompeu Fabra. Dijous  27 
d’octubre. - Inauguració de l’escola d’Idiomes EICA. - 
Consell d’administració de FISERSA. Divendres 28 d’octubre. - 
Inauguració  de la botiga “texton Vintage” situada al carrer 
de Les Hortes. - Consell Nacional  de l’ACM. Constitució del 
Comité executiu de l’ACM. - A la sala de La Cate. Espectacle 
“Ara Pla” de La Funcional Teatre. Dissabte 29 d’octubre. - 
Visita al Parlament amb veïns de Vilatenim.” 
 
----3. Ajuntament: No s’informa sobre l’activitat de les 
àrees. Fa ús de la paraula la Presidència que diu que els 
tinents d’alcalde ja van informar a les comissions 
informatives i que avui no hi ha res més a destacar. 
 
----4. Ajuntament: Es ratifica la inclusió en l’ordre del dia 
del punt número 8. La Presidència procedeix a la lectura de 
la proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar 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 8 de l'ordre del dia de la 
sessió ordinària convocada per a les setze hores del 
divendres dia 4 de novembre de 2011 consta el titulat: 
“Proposta relativa a reclamar novament al Ministeri de Foment 
del Govern que encarregui a ACESA que executi les obres 
necessàries per completar l’enllaç Figueres Nord”. La 
urgència de la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia està 
motivada degut a que vistes les darreres comunicacions 
d'aquest mes d'octubre del ministeri de Foment amb la 
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Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Figueres en 
relació a l'endarrariment, de nou, en la construcció de 
l'enllaç de Figueres nord (AP-7) motivades per una necessitat 
de renegociar el conveni amb Acesa i el fet que la 
finalització de les obres de desdoblament de l'autopista fins 
la Jonquera tenen caràcter inminent, l'Alcaldia, en 
representació dels interessos de la ciutat de Figueres, es 
veu en la imperiosa necessitat d'instar, de nou, a Foment a 
que reconsideri la seva posició per mitjà d'una proposta el 
contingut de la qual sigui d'acord unànime per al conjunt de 
formacions polítiques amb representació al consistori. 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.” 
 
----5. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de 
l’alcaldia del dia 26 de setembre de 2011 pel qual es 
sol.liciten subvencions al Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat per dur a terme diverses actuacions. Fa ús 
de la paraula la Presidència que diu que atesa la 
transcendència de les iniciatives que s’estan fent per 
afavorir l’ocupació dóna la paraula al tinent d’alcalde, 
Manuel Toro, que descriurà la transcendència d’aquest decret. 

A continuació, el senyor Toro Coll procedeix a la 
lectura del decret següent: 

“Actualment l’Ajuntament de Figueres, en el marc de la 
Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya, té en marxa 
dos Projectes d’Intervenció Integral: el del barri de la 
Marca de l’Ham i el del Centre Històric de Figueres. Ambdues 
sol·licituds van ser aprovades per la Generalitat de 
Catalunya, finançant en un 50% les actuacions incloses en els 
projectes. Ambdós projectes inclouen, entre d’altres, 
actuacions en l’àmbit de la dinamització econòmica, el foment 
de l’ocupació i la formació. En base a la Resolució 
EMO/1973/2011, de 3 d’agost, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2011 per a la concessió de 
subvencions en el marc del projecte “Treball als barris”,  
els Ajuntaments que hagin rebut una subvenció de la Llei de 
barris, poden sol·licitar subvencions per a executar accions 
en matèria ocupacional i de desenvolupament local. 
L’Ajuntament de Figueres ja va presentar sol·licituds de 
subvenció per al projecte Treball als Barris els anys 2007, 
2008, 2009 i 2010 que van ser concedides, en alguns casos 
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parcialment. Actualment el que interessa és poder donar 
continuïtat a les accions engegades i posar-ne en marxa de 
noves per a millorar l’ocupabilitat dels veïns i veïnes dels 
dos barris esmentats i millorar-ne la situació sòciolaboral. 
En base a la convocatòria del Departament d’Empresa i 
Ocupació es considera adient sol·licitar subvenció per a les 
actuacions següents: Per al barri de la Marca de l’Ham: - 
“Programa de qualificació professional. Taller de formació”. 
Aquest programa tindrà un pressupost total de 630.304,24 
euros. La subvenció sol·licitada serà de 530.304,24 euros i 
l’aportació de l’Ajuntament serà de 100.000 euros a càrrec al 
pressupost del 2012. - “Tècnica de suport en l’àmbit de la 
intermediació laboral i orientació professional”. Aquesta 
tècnica tindrà un cost de 38.496,48 euros. La subvenció 
sol·licitada serà de 27.045,55 euros i l’aportació de 
l’Ajuntament serà d’11.450,93 euros a càrrec del pressupost 
del 2012. - “Programa per al foment de la igualtat 
d'oportunitats home/dona en el mercat del treball. Dispositiu 
d'inserció laboral”. Aquest programa tindrà un pressupost 
total de 70.684,03 euros. La subvenció sol·licitada serà de 
70.684,03 euros. - “Programa de qualificació professional. 
Accions de formació Integrada”. Aquest programa tindrà un 
pressupost total de 44.283,63 euros. La subvenció 
sol·licitada serà de 44.283,63 euros. Per al Centre Històric 
de Figueres: - Programa d’experienciació laboral “Treballs de 
millora dels espais públics del Centre Històric”. Aquest 
programa tindrà un pressupost total de 118.639,64 euros. La 
subvenció sol·licitada serà de 104.639,64 euros per als 
costos laborals totals i l’aportació de l’Ajuntament serà de 
14.000 euros; 4.000 euros a càrrec de la partida Conservació 
i reparació de la vía pública del 2011 (110415501210)  i 
10.000 euros a càrrec de la partida del pressupost del 2012 
Conservació i reparació de la via pública (2012120415501210).  
- Programa d’experienciació laboral “Servei de millores 
bàsiques i atenció a la llar de gent gran al Centre 
Històric”. Aquest programa tindrà un pressupost total de 
44.117,28 euros. La subvenció sol·licitada serà de 44.117,28 
euros per als costos laborals totals. - Programa 
d’experienciació laboral “Dinamització econòmica del Centre 
Històric de Figueres: el mix cultural, comercial, gastronòmic 
i turístic”. Aquest programa tindrà un pressupost total de 
17600,22 euros. La subvenció sol·licitada serà de 17600,22 
euros per als costos laborals totals. - Programa 
d’experienciació laboral “Realització d’un cens d’habitatges 
en risc al Centre Històric”. Aquest programa tindrà un 
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pressupost total de 17600,22 euros. La subvenció sol·licitada 
serà de 17600,22 euros per als costos laborals totals. - 
Programa d’experienciació laboral “Conscienciació 
mediambiental i cívica al Centre Històric de Figueres”. 
Aquest programa tindrà un pressupost total de 17600,22 euros. 
La subvenció sol·licitada serà de 17600,22 euros per als 
costos laborals totals. - “Directora del Projecte Ocupacional 
i de Desenvolupament Local del Pla Integral del Centre 
Històric de Figueres”. Aquesta tècnica tindrà un cost de 
40.155,6 euros. La subvenció sol·licitada serà de 27.045,55 
euros i l’aportació de l’Ajuntament serà de 13.110,05 euros a 
càrrec del pressupost del 2012. - “Dispositiu d'inserció 
laboral de col·lectius amb dificultats especials. Dispositiu 
de suport a la inserció sòciolaboral de col·lectius amb 
dificultats especials al Centre Històric de Figueres”. Aquest 
programa tindrà un pressupost total de 121.340,88 euros. La 
subvenció sol·licitada serà de 121.340,88 euros. Atès que el 
termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria 
finalitza el dia 30 de setembre de 2011, motiu pel qual cal 
gestionar l’expedient pel tràmit d’urgència. És per això, que 
l’Alcaldia-Presidència, resol: 1r. Sol·licitar al Departament 
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya les 
subvencions per les actuacions que tot seguit es relacionen: 
Per al barri de la Marca de l’Ham: - “Programa de 
qualificació professional. Taller de formació”. Aquest 
programa tindrà un pressupost total de 630.304,24 euros. La 
subvenció sol·licitada serà de 530.304,24 euros i l’aportació 
de l’Ajuntament serà de 100.000 euros a càrrec al pressupost 
del 2012. - “Tècnica de suport en l’àmbit de la intermediació 
laboral i orientació professional”. Aquesta tècnica tindrà un 
cost de 38.496,48 euros. La subvenció sol·licitada serà de 
27.045,55 euros i l’aportació de l’Ajuntament serà 
d’11.450,93 euros a càrrec del pressupost del 2012. - 
“Programa per al foment de la igualtat d'oportunitats 
home/dona en el mercat del treball. Dispositiu d'inserció 
laboral”. Aquest programa tindrà un pressupost total de 
70.684,03 euros. La subvenció sol·licitada serà de 70.684,03 
euros. - “Programa de qualificació professional. Accions de 
formació Integrada”. Aquest programa tindrà un pressupost 
total de 44.283,63 euros. La subvenció sol·licitada serà de 
44.283,63 euros. Per al Centre Històric de Figueres: - 
Programa d’experienciació laboral “Treballs de millora dels 
espais públics del Centre Històric”. Aquest programa tindrà 
un pressupost total de 118.639,64 euros. La subvenció 
sol·licitada serà de 104.639,64 euros per als costos laborals 
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totals i l’aportació de l’Ajuntament serà de 14.000 euros; 
4.000 euros a càrrec de la partida Conservació i reparació de 
la vía pública del 2011 (110415501210)  i 10.000 euros a 
càrrec de la partida del pressupost del 2012 Conservació i 
reparació de la vía pública (2012120415501210). - Programa 
d’experienciació laboral “Servei de millores bàsiques i 
atenció a la llar de gent gran al Centre Històric”. Aquest 
programa tindrà un pressupost total de 44.117,28 euros. La 
subvenció sol·licitada serà de 44.117,28 euros per als costos 
laborals totals. - Programa d’experienciació laboral 
“Dinamització econòmica del Centre Històric de Figueres: el 
mix cultural, comercial, gastronòmic i turístic”. Aquest 
programa tindrà un pressupost total de 17600,22 euros. La 
subvenció sol·licitada serà de 17600,22 euros per als costos 
laborals totals. - Programa d’experienciació laboral 
“Realització d’un censd’habitatges en risc al Centre 
Històric”. Aquest programa tindrà un pressupost total de 
17600,22 euros. La subvenció sol·licitada serà de 17600,22 
euros per als costos laborals totals. - Programa 
d’experienciació laboral “Conscienciació mediambiental i 
cívica al Centre Històric de Figueres”. Aquest programa 
tindrà un pressupost total de 17600,22 euros. La subvenció 
sol·licitada serà de 17600,22 euros per als costos laborals 
totals. - “Directora del Projecte Ocupacional i de 
Desenvolupament Local del Pla Integral del Centre Històric de 
Figueres ”. Aquesta tècnica tindrà un cost de 40.155,6 euros. 
La subvenció sol·licitada serà de 27.045,55 euros i 
l’aportació de l’Ajuntament serà de 13.110,05 euros a càrrec 
del pressupost del 2012. - “Dispositiu d'inserció laboral de 
col·lectius amb dificultats especials. Dispositiu de suport a 
la inserció sòciolaboral de col·lectius amb dificultats 
especials al Centre Històric de Figueres”. Aquest programa 
tindrà un pressupost total de 121.340,88 euros. La subvenció 
sol·licitada serà de 121.340,88 euros. 2n. Sotmetre aquest 
Decret a la ratificació del Ple de l’Ajuntament.” 
     Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que no 
hi ha cap interès ni està en la seva voluntat posar pegues a 
demanar subvencions, però que cal formular una pregunta a la 
vista del sentit comú i de l’informe de l’interventor; que el 
senyor Toro ha dit que a la Marca de l’Ham hi havia un cost 
de 630.000 euros; que se n’havien demanat 530.000; que 
l’aportació de l’Ajuntament és de 100.000 euros; que pregunta 
si aquesta quantitat és real o prevista; que pregunta què 
passarà si no es concedeixen els 530.000; que en un 
pressupost com el de 2012 haver de consignar més despesa de 
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la prevista és assumir riscos i que està obligat a preguntar 
quina és la solució. 
     A continuació, fa ús de la paraula el senyor Font Ribera 
que diu que la seva pregunta va en la mateixa línia que la 
del senyor Canet; que havent vist l’informe de l’interventor 
li fa por el fet que la subvenció no sigui del 100%; que 
pregunta que què passarà amb l’altra part si la subvenció no 
es dóna i que s’ha de tenir en compte que no se sap què 
passarà amb el Pla de sanejament i amb els pressupostos 
     Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que 
diu que fer futurologia es complicat; que hi ha una aportació 
prevista de l’Ajuntament de 100.000 euros que es consigna en 
el pressupost de 2012; que aquest pressupost està en aquests 
moments en fase d’elaboració; que el Pla de sanejament està 
en conjunció amb el pressupost en tràmit de presentació en el 
Ple; que una vegada estiguin aprovats el pressupost i el Pla 
de sanejament aquests 100.000 euros van al capítol VI 
d’inversions; que es procedirà a demanar a les entitats 
financeres corresponents el finançament per poder portar-lo 
endavant; que si no es concedeix la subvenció s’hauria de 
limitar a fer per import de 100.000 euros en cas que s’hagués 
concedit el crèdit; que si no es donen ni la subvenció ni el 
crèdit no es farà absolutament res, però que si es donen les 
dues coses es tirarà endavant l’actuació completa; que en 
aquests moments l’Ajuntament ha fet unes exploracions prèvies 
al departament d’Economia i Finances el qual no posa cap 
inconvenient; que veuen que, tal com està estructurat el Pla, 
es podria aprovar; que el pressupost s’aprovarà dintre del 
mes de novembre o, com a molt tard, el mes de desembre; que 
en aquests moments s’ha fet algun sondeig amb entitats 
financeres; que l’Ajuntament presentarà un Pla perfectament 
creïble; que la primera part que és la recerca de majors 
ingressos s’ha posat en marxa; que la segona part és la 
disminució de la despesa amb un equilibrat del pressupost; 
que la resta no depèn de l’Ajuntament, sinó d’entitats 
financeres de la Generalitat de Catalunya i que aquesta 
resposta no la pot donar. 
     A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que les explicacions del senyor Toro són 
les que toca donar en aquest moment; que els sondejos fets 
amb la Generalitat, quan encara no s’ha presentat una 
proposta de pressupost, són sondejos que està molt bé que es 
facin, però que s’ha de tenir consciència que s’està 
incorrent en un cert risc amb la situació en què s’està; que 
el grup d’Esquerra Republicana votarà a favor, però que ha de 
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quedar clar que el risc els preocupa i que, tot i que el 
senyor Toro ha explicat totes les possibilitats, no n’hi ha 
cap que sigui tranquil·litzadora encara que siguin optimistes 
en el plantejament. 
   Seguidament, torna a intervenir el senyor Toro Coll que 
diu que hi ha una diferència de conceptualització; que ha 
respost allò que correspon a l’Ajuntament; que la Generalitat 
té aprovats un plans per concedir subvencions; que el 
finançament que té és el que deuen tenir aprovat i en marxa; 
que una altra cosa seria que tinguin o no la tresoreria 
suficient, però que des del punt de vista de l’Ajuntament les 
previsions són les que han de ser; que des del punt de vista 
de la Generalitat això respon a uns plans ja aprovats i als 
que s’està concorrent i que no són entelèquies de futur, sinó 
que és una realitat present. 
     A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que el senyor Canet té raó quan fa notar el risc que en 
aquests moments corren les ciutats que s’aventuren a tirar 
iniciatives amb el govern de la Generalitat; que eixsteix el 
el risc que s’aprovin o no, però que si s’aproven les ciutats 
acaben fent de banc; que això és una qüestió que en aquests 
moments fa anar molt malament a totes les ciutats i que és 
oportú que es digui obertament; que, més enllà del risc que 
una iniciativa s’aprovi o no, l’endemà d’aprovar-se s’han 
d’avançar els diners; que s’incorpora una pressió afegida a 
la tresoreria i que això ha d’obligar a autoimposar-se molta 
prudència i deixar de concórrer a alguna convocatòria de 
subvencions, ja que aquest risc és evident. 
     Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que el grup popular s’abstindrà per tot el que s’acaba de 
dir; que les subvencions haurien de ser del 100%; que no es 
poden córrer aquests riscos tal com està l’economia i que, a 
més a més, hi ha un informe de l’interventor.  
     A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència, que diu que vol fer notar l’interès públic que 
tenen aquests programes; que van directament vinculats a 
polítiques socials i d’ocupació; que no es té només un 
problema d’atur, sinó un problema greu d’ocupació; que els 
resultats que s’estan obtenint a la Marca de l’Ham són molt 
bons; que els resultats del Centre Històric són raonablement 
bons; que el govern es resisteix a liquidar aquests tipus de 
programes i que no està en desacord amb el que diu la senyora 
Olmedo, sinó que s’ha de trobar aquell punt d’equilibri entre 
el compromís de mantenir les línies de treball que es tenen i 
el no assumir un risc excessiu. 
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     Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que diu que cal preguntar-se com es resoldrà tot 
això si es troben amb tots els problemes i que està d’acord 
amb tot el que ha dit la Presidència, però que no s’està 
parlant de pocs diners. 
     A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació la ratificació del decret de l’alcaldia 
abans transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA de ratificar-
lo en votar-hi a favor els disset membres de l’Ajuntament 
següents: Vila Vicente, Felip Torres,  Toro Coll, Godoy 
Tomás, Castelló Turró,  Felip Gayolà, Ferrer Sala, Yécora 
Romero, Trilla Bevià, Pujol Matas, Giró Fàbrega, García 
Torralvo, Casellas Borrell,  Guerrero Casero,  Canet Coma,  
Mata Solsona i Monfort Peligero; i abstenir-se, els quatre 
membres de l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego 
Torres, Cotcho Pi i Font Ribera. 
 
----6. Treball: Es ratifica el decret de l’alcaldia del dia 
30 de setembre de 2011 pel qual s’aprova un conveni amb 
l’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà. 
La Presidència procedeix a la lectura del decret de 
l’alcaldia següent:  

“L’Ajuntament de Figueres és un dels socis de 
l’Associació per a la Formació Professional de l’Alt Empordà, 
conjuntament amb la Cambra de Comerç de Girona, el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, la Fundació Privada Miquel, 
l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, el Gremi de 
Pastissers i el Gremi de Flequers de les Comarques Gironines  
i la DO Empordà. L’Associació per a la Formació Professional 
a l’Alt Empordà gestiona l’Escola d’Hostaleria de l’Alt 
Empordà ubicada a l’avinguda Mª Àngels  Anglada, 11, de 
Figueres. Entre les activitats docents de l’Escola 
d’Hostaleria destaca l’organització de cursos de formació 
reglada, formació ocupacional, formació continua, així com 
d’altres cursos específics i complementaris i de reciclatge 
de professionals. Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Figueres es considera que totes aquestes 
formacions  són de Cabdal importància per al sector de 
l’hostaleria  de la ciutat i de la comarca ja que 
contribueixen a millora la qualificació dels seus 
treballadors i per tant a augmentar la competitivitat de les 
empreses. Vist que és important que l’Ajuntament de Figueres 
col·labori en les activitats de l’Escola d’Hostaleria i es 
considera adequat fer una aportació anual per als cursos 
escolars 2011-2012 i 2012-2013 de 30.000 euros, amb càrrec 



�

� ���

als pressupostos del 2012 i del 2013 respectivament. És per 
això, que l’Alcaldia-Presidència, Resol: 1r. Aprovar el 
conveni entre l’Associació per a la Formació Professional a 
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres, que s’adjunta. 2n. 
Atorgar una subvenció econòmica de 30.000  (trenta mil) 
euros, a favor de l’Associació per a la Formació Professional 
a l’Alt Empordà, pels cursos escolars 2011-2012 i 2012-2013, 
amb càrrec als pressuposts del anys 2012 i 2013, 
respectivament, fent-se efectiva abans de finalitzar cada 
curs escolar i prèvia la presentació de la corresponent 
memòria justificativa de despeses per valor igual o superior 
al aportat per l’Ajuntament de Figueres. 3r. Sotmetre aquest 
decret a la ratificació del Ple Municipal.” 
 Seguidament, intervé el senyor Font Ribera que diu que 
la formació és imprescindible en un context com l’actual, 
especialment la formació professional, però que s’abstindrà 
perquè hi ha moltes coses que no veu clares en el Conveni i 
de la manera com es va fer tot el tema de l’Escola 
d’Hostaleria. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que els alts funcionaris de la casa fan objeccions 
que són raonables; que no estan en contra de que es primi la 
formació, però que segurament hi havia una altra manera de 
fer aquests canvis que són competència del Ple i que 
s’abstindran. 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que votaran en contra, ja que hi ha informes negatius del 
secretari i de l’interventor. 
     A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació la ratificació del decret de l’alcaldia 
abans transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA de ratificar-
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 Monfort 
Peligero; en contra, els tres membres de l’Ajuntament 
següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres i Cotcho Pi; i 
abstenir-se, els tres membres de l’Ajuntament següents:  
Canet Coma,  Mata Solsona i Font Ribera. 
 
----7. Personal: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia del dia 11 d’octubre de 
2011 pel qual es va contractar per via d’urgència en règim 



�

� ���

laboral temporal una educadora social. La Presidència 
procedeix a la lectura del decret de l’alcaldia següent: 

“Vist l’ informe emès per la coordinadora i responsable 
del Pla d’intervenció integral  de la Marca  de l’Ham que 
transcrit  literalment  diu el següent: INFORME PER LA 
CONTRACTACIÓ D’URGÈNCIA D’UNA EDUCADORA SOCIAL PEL SERVEI DE 
MEDI OBERT DEL PLA DE BARRIS DE LA MARCA DE L’HAM. En data 27 
de juliol de 2005, el conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va dictar la 
resolució d’atorgament dels ajuts destinats a finançar els 
projectes d’intervenció integral en diferents municipis de 
Catalunya, mitjançant la qual es concedia una subvenció de 
2.732.390,35 € a l’Ajuntament de Figueres per al barri de la 
Marca de l’Ham, que representa el 50% de l’actuació total, el 
pressupost de la qual puja a 5.464.780,70 €.El Ple de 
l’Ajuntament de Figueres en la sessió celebrada el 3 de 
novembre de 2005 va acordar acceptar la subvenció concedida 
en la resolució esmentada. Amb data de 15 de setembre 2009 el 
President de la Comissió de Gestió del Fons del Programa de 
Barris  del Departament de Polítiques Territorials i Obres 
Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya, resol la 
concessió de una pròrroga de 2 anys a l'Ajuntament de 
Figueres per a l’execució del Pla d’Intervenció Integral del 
barri de la Marca de l'Ham, (PIIMH)  segons disposa l’article 
15.2. del Decret 369/2004, de 7 de setembre; i en resposta a 
la sol·licitud  aprovada per la Junta de Govern Local en data 
13 de juliol de 2009. Entre les actuacions previstes i 
realitzades en el PIIMH s’inclou tres projectes d’atenció a 
infants i joves. A partir del 1 d’octubre de 2011 entra en 
funcionament el servei de Medi Obert. Per la qual cosa, 
aquesta coordinació considera oportú:  -  Contractar per la 
via d’urgència a la Sra. Sara Oliver amb un contracte per 
obra i servei a mitja jornada (17,5h./set.) amb horari 
flexible, per tal per desenvolupar les seves tasques en el 
projecte de medi obert ja que no és oportú, donat els 
terminis i la previsió del contracte sota el finançament de 
PIIMH (31 de desembre de 2011), obrir un procés de selecció i 
formació d’una nova educadora, qüestió que impediria el 
funcionament normalitzat d’aquest servei.  Per a que així 
constí pel seu coneixement i a fi e efecte d’emprendre les 
accions necessàries, signo la present en Figueres 1 de 
setembre de 201.Mar Morollón Pardo. Coordinadora i 
responsable del Pla D’intervenció integral de la Marca de 
l'Ham. Vist que   d’acord amb l’esmentat informe es 
necessària la contractació d’una educadora  social en règim 
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laboral temporal a temps parcial a raó de 17,50h a la 
setmana.  Vist que actualment   no hi ha  ningú disponible, a 
les diferents borses de treball  creades per a  possibles 
contractacions de la categoria d’educador social. Vist que no 
hi  ha temps material per efectuar una convocatòria pública i 
d’acord amb l’informe emès  per la coordinadora  de 
l’esmentat pla,  aquest lloc pot ser ocupat per la Sra. Sara 
Oliver Cuadras, ja que acredita la titulació i l’experiència 
necessària per ocupar aquest lloc,  per tot això  aquesta 
Alcaldia Presidència ha resolt: Contractar per via d’urgència   
en règim laboral temporal com a  educadora social ,des del 
dia 3   d’octubre de 2011  la Sra. Sara Oliver  Cuadras  a 
temps parcial a raó de 17,50 h , en la modalitat de 
contractació per obra o servei determinat pel servei de medi 
obert del Pla de barris de la Marca  de l’Ham. El tipus de 
contracte a  aplicar és en règim laboral temporal a temps  
parcial a raó de 17,50 h a la setmana. El  sou és de  938,24 
euros bruts al més,  479,49 corresponen al sou base, 291,45 
complement de destinació  i 167,30 al complement específic. 
Aquest contracta finalitzarà quan finalitzi el pla de barris 
de la Marca de l’Ham, que està previst que finalitzi el  
31/12/2011. La partida pressupostària  que s’ha d’imputar 
aquesta despesa d’acord  amb l’informació  donada per la cap 
del Pla d’intervenció integral  de la  Marca de l’Ham   és  
la 11 30R 920 619 (ref 3383).” 

Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que votaran en contra, ja que no hi ha hagut una convocatòria 
pública; que cal fer previsions; que no hi ha cap borsa de 
treball d’educadora social; que en aquest Ple ja s’han agafat 
diferents treballadors per aquest sistema; que hi hauria 
d’haver una convocatòria pública; que s’haurien de crear unes 
borses; que des de l’Ajuntament es podria crear algun lloc de 
treball, però que per aquest sistema ningú se n’assabenta i 
que votaran en contra. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Felip 
Torres que diu que aquest cas és una circumstància 
específica, ja que és una contractació en el marc del Pla de 
Barris de la Marca de l’Ham; que aquesta noia que s’ha 
contractat com a educadora social ja havia estat treballant 
per a la Marca de l’Ham; que ha estat un canvi de lloc de 
treball; que es va amortitzar la plaça; que es va fer la 
contractació que s’acaba a 31 de desembre de 2011 lligada a 
la subvenció del Pla de Barris; que no és un lloc de treball 
estructural de l’Ajuntament; que no quedarà incorporat a la 
plantilla; que hi ha una persona que estava treballant en 
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aquest marc específic del Pla de Barris i que per aquest 
motiu suposa que tampoc hi ha informes negatius a la 
contractació d’urgència com en d’altres ocasions en què s’ha 
contractat en llocs de plantilla de l’Ajuntament, ja que no 
era la més adequada. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que no és necessària la votació, ja que només es dóna 
compte del decret. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per 
assabentat del decret de l’alcaldia abans transcrit. 
 
----8. Urbanisme: Es reclama novament al Ministeri de Foment 
del Govern que encarregui a ACESA que executi les obres 
necessàries per completar l’enllaç Figueres Nord. La 
Presidència procedeix a la lectura de la proposta següent: 

“Fa més de trenta anys que es va construir l’autopista 
del Mediterrani, AP-7, que recorre la península al llarg de 
la costa mediterrània i enllaça amb la frontera francesa. Al 
seu pas per Figueres, es va preveure la connexió amb la xarxa 
de carreteres local mitjançant dos accessos, un al sud de la 
població, a l’alçada de Borrassà, i un altre a la banda nord, 
a l’alçada d’Hostalets de Llers, que es va deixar incomplet, 
per la qual cosa permet solament els dos moviments d’accés 
des de l’autopista cap a França. Aquesta mancança ha alterat 
el funcionament de la xarxa de carreteres i ha obligat tots 
els vehicles que volen accedir a l’autopista des del nord i 
nord-est de la comarca a creuar l’àrea urbana de Figueres, 
fet que congestiona la xarxa viària local i la variant de la 
carretera N-II, coneguda com el “cinturó de ronda”. Aquest 
fet s’ha anat agreujant en els darrers anys a mesura que 
s’han construït nous equipaments a l’àrea urbana de Figueres 
i que s’han anat desenvolupant els polígons industrials i les 
activitats turístiques i de serveis. L’augment de la 
mobilitat ha concentrat tot el trànsit en l’únic accés 
complet de l’autopista AP-7, l’accés sud. Completar l’enllaç 
nord i fer possible els quatre moviments d’accés, dos en 
direcció a França (actualment en funcionament) i dos en 
direcció a Girona i Barcelona, millorarà la mobilitat al 
nostre territori i permetrà diversificar els moviments 
circulatoris d’accés a l’autopista des de les diferents 
carreteres de la costa: des de l’Escala i la Bisbal per la C-
31, des de Roses i Castelló d’Empúries per la C-260 i des de 
Llançà i Portbou per la N-260, moviments actualment obligats 
a concentrar-se a l’accés sud, els quals sobrecarreguen la 
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variant de la carretera N-II, un dels trams històricament amb 
més sinistralitat de la comarca. A més, aquesta actuació 
ajudarà a resoldre l’accessibilitat –que en aquests moments 
és mínima- al nou centre penitenciari del Puig de les Basses, 
al centre hospitalari de la comarca, situat a Figueres, i a 
la nova estació del ferrocarril d’alta velocitat, i evitarà 
que tots els vehicles que hagin d’accedir-hi estiguin 
obligats a sortir per l’accés sud de l’autopista i a passar 
per la variant de la N-II o, encara pitjor, per la xarxa 
viària interior de la ciutat de Figueres, amb la consegüent 
sobrecàrrega de flux circulatori. La possibilitat de poder 
disposar de l’accés Figueres-nord amb totes les opcions ha de 
permetre evitar l’ús de la variant de la N-II. Aquesta opció, 
a banda de millorar la funcionalitat de la variant, permetrà 
estalviar temps de recorregut i, consegüentment, despesa en 
combustibles fòssils, i propiciarà un menor impacte en el 
medi ambient en reduir la quantitat i concentració 
d’emissions contaminants en el territori. Després de molts 
anys de reivindicar que es completi aquest accés nord a 
l’autopista, veiem amb perplexitat com s’incompleix 
reiteradament la promesa que aquests dos ramals de l’enllaç 
es construeixin en el marc de les obres de millora que 
s’estan realitzant actualment amb la construcció del tercer 
carril de l’autopista AP-7, des de Girona fins a la Jonquera. 
L’acabament de l’accés nord, que té un cost molt menor en 
relació amb la magnitud de l’obra global de millora, va ser 
explícitament acordat entre l’Ajuntament de Figueres i el 
govern de la Generalitat de Catalunya com a compensació a la 
ciutat per a la implantació de la nova presó provincial, el 
centre penitenciari del Puig de les Basses, ara ja acabat i a 
punt d’entrar en funcionament. Que la realització d’aquesta 
actuació era imminent i assegurada s’ha anat fent públic en 
diverses ocasions. La darrera va ser el dia 6 d’octubre de 
2010, en una presentació conjunta a la subdelegació del 
Govern de l’Estat a Girona entre el llavors conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Sr. 
Joaquim Nadal, i el subdelegat de l’Estat, Sr. Francesc 
Francisco Busquets. Aleshores es va anunciar públicament que 
l’enllaç de Figueres nord de l’autopista AP-7 es completaria 
del tot a final de 2011, ja que el Ministeri de Foment i la 
concessionària ACESA firmarien aquella setmana l’acord per 
tirar endavant aquestes obres, les quals es vincularien a 
l’ampliació del tercer carril de l’AP-7, atès que és el més 
racional des del punt de vista tècnic i econòmic. Des de la 
Secretaria de Territori i Mobilitat del Departament de 
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Territori i Sostenibilitat s’ha confirmat que la Secretaria 
General d’Infraestructures del Ministeri de Foment ha 
endarrerit l’execució del projecte, tot i els compromisos 
adquirits.  En relació amb els antecedents exposats, aquesta 
Alcaldia Presidència proposa l’adopció dels acords següents: 
PRIMER. Reclamar novament al Ministeri de Foment del Govern 
que encarregui a ACESA, empresa concessionària de l’autopista 
AP-7, que executi les obres necessàries per completar 
l’enllaç Figueres nord amb el dos moviments d’accés en 
direcció Girona i Barcelona que falten, en el marc de les 
obres de millora que s’estan realitzant actualment amb la 
construcció del tercer carril de l’autopista. SEGON. Insistir 
novament al Ministeri de Foment en la urgència d’efectuar 
aquesta actuació tan necessària per a la mobilitat al nostre 
territori, aprofitant que actualment s’estan realitzant les 
obres de millora a l’autopista AP-7, i recordar als seus 
responsables que l’incompliment dels pactes establerts entre 
les diverses administracions suposaria un fort descrèdit 
envers l’acció política del mateix Ministeri de Foment. 
TERCER. Instar novament al Govern de Catalunya que efectuï 
totes les gestions necessàries per donar suport davant del 
Ministeri de Foment del Govern de l’Estat espanyol a la 
demanda de l’Ajuntament de Figueres en el sentit que es 
completi l’enllaç Figueres – Nord de l’autopista AP-7, i 
recordar també als seus responsables que la manca de solució 
en l’execució immediata d’aquestes obres dificultarà la 
mobilitat en la posada en funcionament del nou centre 
penitenciari Puig de les Basses. QUART. Notificar el present 
acord al Ministeri de Foment i al Govern de Catalunya. 
CINQUÈ. Facultar l'alcalde president perquè faci les accions 
que calguin per fer complir aquests acords.” 
 Prossegueix amb l’ús de la paraula la Presidència que 
diu que la proposta ha estat consensuada per tots els grups; 
que ho agraeix i que és molt important que hagin fet tots 
l’esforç de posicionar-se unànimement en aquesta exigència.  
 Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que segurament la construcció de l’accés Nord se l’agafen en 
diferent sentit, però que tots coincideixen en que és 
necessari per un tema de mobilitat que concorda amb tot el 
Pla de mobilitat que Iniciativa va presentar durant la 
campanya electoral i que tots coincideixen en que és 
important que tots els grups hi donin suport per tal de fer 
pressió. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Font Ribera 
que diu que es cabdal completar l’accés Nord de l’autopista; 



�

� ���

que l’Alcalde hauria de mantenir la fermesa que està 
mantenint fins ara amb el tema de la llicència d’activitat de 
la presó; que hauria d’aguantar sense donar-la mentre no es 
completi l’accés Nord; que per a la Candidatura d’Unitat 
Popular completar l’accés Nord de l’autopista ha de ser només 
un primer pas abans per aconseguir la gratuïtat entre 
Figueres Nord i Figueres Sud com ja disponen a Girona; que 
això ajudaria molt a la mobilitat de la ciutat, especialment 
al cinturó que està en una situació molt precària; que 
evitaria el fet d’haver de desdoblar la Nacional II per 
l’Oest de la ciutat com contempla el Pla director urbanístic 
del sistema urbà de Figueres; que la gratuïtat de l’autopista 
permetria evitar aquesta Nacional II i plantejar una futura 
reforma a fons del cinturó, ja que ho necessita. 
 Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que 
intervenir en tercera posició té els seus inconvenients o 
avantatges; que ha de posar un grau a la reflexió que acaben 
de fer a la Presidència; que ha llegit amb satisfacció la 
contundència de les seves declaracions als mitjans 
informatius dient que no donaria la llicència corresponent; 
que pregunta si mantindrà la seva posició tan abastament 
explicada en el mitjans informatius; que si la Presidència la 
manté i Fomento també impossibilitarà la posada en 
funcionament del nou centre i que demana formalment que la 
Presidència es pronunciï davant del plenari i els assistents 
sobre si mantindrà la seva paraula. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que, si parlar en tercer lloc és dificultós, 
en quart encara ho és més; que el grup municipal socialista 
hi donarà suport perquè creu que és necessari; que és un 
dèficit que hi ha hagut des de fa molt de temps; que els de 
Madrid han dit que no, però que s’escau en un context de 
campanya electoral; que a tots plegats els hagués anat millor 
que això hagués passat uns mesos abans o després i que 
reitera el que ha dit el senyor Canet de demanar que 
l’alcalde mantingui la fermesa que habitualment va mantenir 
als mitjans de comunicació durant el govern tripartit en 
relació a no donar la llicència d’obres. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que aquest tema s’ha valorat tan negativament i amb tanta 
contundència perquè Acesa fins i tot havia posat a disposició 
del Ministeri de Foment l’estratègia de finançament; que el 
finançament estava resolt; que només calia la indicació del 
Ministeri de Foment perquè això es pogués tirar endavant; que 
l’octubre de l’any passat el Ministeri de Foment va dir que 
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el tema el donava per liquidat i resolt; que així es va 
presentar a la subdelegació de Girona per part del  aleshores 
conseller, Joaquim Nadal, i del subdelegat del govern 
d’Espanya, senyor Francesc Francisco; que aquesta és la 
circumstància especialment dolorosa de la qual no s’ha tingut 
coneixement de les raons que han portar a canviar aquesta 
posició; que el context de campanya perjudica, entre d’altres 
coses, perquè s’ha deixat de tenir interlocutors en el 
Ministeri; que es té el secretari d’Estat, cap de llista per 
la província de Huesca, i la directora gerent del servei, cap 
de llista per una de les províncies de la comunitat 
valenciana; que estan en campanya des de fa moltes setmanes; 
que han deixat de ser interlocutors; que ja no estan al 
despatx per atendre aquests tipus de qüestions; que s’ha 
sol·licitat formalment reunió amb el Ministre que continua 
amb l’agenda de treball del Ministeri; que se li ha exigit 
que expliqui què ha ocasionat aquest canvi; que no s’ha 
tingut cap tipus de resposta; que es va demanar empara al 
conseller del govern de Catalunya, però que tampoc ha rebut 
cap resposta; que la primera informació és que la relació amb 
el Ministeri és lamentable; que quan algun mitjà ha demanat 
si li faria por que hi hagués un canvi de govern a Espanya ha 
contestat que difícilment podria ser pitjor; que no l’espanta 
gens que hi pugui haver un canvi de govern a Espanya; que 
està convençut que si es produeix aquest canvi de govern els 
regidors i regidores del grup popular faran seva aquesta 
preocupació; que el que alguns no han estat capaços de 
resoldre en tants anys ara s’aconseguirà resoldre; que, sense 
cap mena de dubte, la Presidència continuarà amb la mateixa 
fermesa; que si alguna cosa s’ha acreditat en els darrers 
anys és que l’agenda del govern és estrictament local i de 
compromís amb Figueres; que no es mouen per posicionaments de 
partits; que no se li escapa a ningú que aquest és un 
problema greu; que no correspon manifestar la previsió del 
govern de Catalunya, però que el govern de Catalunya i el 
departament de Justícia treballen amb la previsió que a la 
primavera es pugui posar en funcionament el Puig de les 
Basses; que no cal ser molt audaç per veure que els 
calendaris no lliguen; que el Puig de les Basses té un 
problema afegit, ja que no només pot tenir un problema de 
legalitat des del punt de vista de la seva llicència 
d’activitat, sinó que també pot tenir un problema des del 
punt de vista de la legalitat urbanística; que les coses no 
es van fer bé; que és un equipament penitenciari absolutament 
fonamental per a aquest país i per a la regió de Girona; que 
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es imprescindible per desencallar molts dels problemes que 
ara es tenen a Figueres, però que no té la legalitat 
urbanística suficientment resolta; que van tenir fins i tot 
una sentència en contra del Pla director que s’havia fet; que 
és evident que la seva posada en funcionament encara 
compromet més la mobilitat de la ciutat i de l’àrea urbana; 
que la posició del govern es clara; que es mantindran ferms, 
però amb una actitud constructiva i positiva com sempre va 
reconèixer el govern de Catalunya anterior que havia trobar 
en l’alcalde de Figueres; que va ser gràcies a la consellera 
de Justícia, senyora Montserrat Tura, que aquest tema es va 
agafar seriosament per primera vegada; que en aquest tema van 
anar junts; que les coses estan així i que el que és 
important és que avui del plenari en surti una posició 
unànime de contundència, de claredat i d’advertència al 
govern de Catalunya que tenen un problema, ja que no es pot 
posar en funcionament una institució penitenciària amb 800 
reclusos i centenars de funcionaris si no es resol 
correctament la mobilitat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que votaran a favor, però que no significa 
que no es plantegin determinats problemes, ja que una de les 
situacions que un plenari amb majoria absoluta permet és que  
amb tranquil·litat es puguin posar sobre la taula determinats 
temes; que ha seguit atentament el que ha dit la Presidència 
i que, si no ho ha entès malament, ha dit que el mes 
d’octubre es va confirmar des de la subdelegació del govern 
que el tema estava desencallat, però que les seves 
declaracions són post octubre passat; que la Presidència va 
declarar que no donaria llicència d’obres quan sabia què es 
faria; que és una tema important; que s’han de posar les 
seves paraules en el seu context; que si el mes d’octubre de 
l’any passat es va dir a la Presidència que el tema estava 
resolt quan va declarar que no donaria llicència si no es 
feia ho estava fent amb la tranquil·litat que es faria, és a 
dir, que quan l’han enganxat amb el pas canviat és quan li 
han dit que ara no es farà; que això, d’entrada, no li 
quadra; que està d’acord amb el que la Presidència declara; 
que tindrà tot el suport del grup d’Esquerra Republicana en 
qualsevol moment; que tampoc li quadra que la Presidència 
digui que es mantindrà ferm, ja que això vol dir que durant 
molts mesos pot no obrir-se aquest centre penitenciari; que 
tots han llegit el que costa mantenir aquesta presó amb les 
actuals circumstàncies de no obertura, però sí de construcció 
i de treballs de manteniment; que, si d’una banda, la 
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Presidència es manté ferm, de l’altra banda el Ministeri no 
ho fa i el que vingui tampoc ho fa, es poden trobar amb més 
mesos d’una presó no operativa, però que costa al contribuent 
de Catalunya una gran quantitat de diners; que pregunta com 
es pot resoldre tot aquest entrellat; que insisteix en què 
voten entusiastament a favor del dictamen i que donen suport 
del tot a la postura de la Presidència. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas 
Borrell que diu que el grup socialista votarà entusiastament 
a favor; que avui li resulten dificultoses les intervencions, 
ja que subscriu totes i cadascuna de les paraules del senyor 
Canet; que amb tantes floretes al Partit Popular el senyor 
Duran estarà molt content amb la Presidència; que el problema 
és el mal tracte de l’Estat cap a Catalunya, tant del Partit 
Socialista en aquest moment, com del Partit Popular més 
enrere; que avui voten a favor d’aquesta moció per tal de 
poder solucionar aquest assumpte; que és molt important 
l’accés Nord per al desenvolupament econòmic de la comarca en 
general; que la presó es un pretext més; que l’accés a la 
presó de Quatrecamins és petit, però que en canvi es una 
presó molt gran; que es tracta que es pugui gaudir d’aquesta 
sortida Nord per a tota la comarca i que subscriu totes les 
paraules del senyor Canet en el sentit que s’ha d’anar amb 
compte. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que el mes d’octubre de l’any passat el conseller Nadal 
va fer públiques unes declaracions des de la subdelegació del 
govern en què deia que el tema quedava resolt; que al cap 
d’una setmana es va rebre la notificació per escrit que el 
Ministeri havia incorporat en els seus protocols donar la 
instrucció a Acesa; que el govern va tenir coneixement 
d’aquesta informació a través de la consellera Tura, però mai 
a través del conseller Nadal; que en aquells moments el 
senyor Nadal era candidat i que devia tenir una agenda molt 
ocupada; que no va tenir temps d’explicar que aquesta notícia 
per a Figueres s’havia de posar en coneixement del plenari, 
però sí que va tenir temps de fer-ho la consellera Tura; que 
la Presidència ho va agrair públicament; que van passar els 
mesos; que es van iniciar les obres del tercer carril; que es 
va rebre la senyal d’alarma per part de l’empresa 
concessionària que deia que passaven els mesos i que no 
rebien l’indicació del Ministeri; que la pròpia empresa 
concessionària va demanar ajuda per desencallar aquest tema; 
que va arribar un extrem en què el govern va seguint 
l’incompliment a través de la concessionària i a través de 
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l’empresa adjudicatària de les obres que també va 
contrastant; que aquestes empreses diuen que si els polítics 
no poden desencallar això aniran passant les setmanes i els 
mesos, es completaran les obres del tercer carril, es 
desplaçarà el personal i la maquinària i que marxaran; que el 
dia que es torni a desencallar tornaran a venir, però que per 
una qüestió de costos és una pena que no es rebi l’ordre de 
fer-ho, ja que tot està acordat; que s’està parlant d’una 
obra pressupostada a l’entorn d’uns 4.000.000 d’euros; que és 
una obra que en el context general de les obres que anualment 
el Ministeri de Foment encarrega a la seva empresa 
concessionària no és res de l’altre dijous, però que  
evoluciona l’any 2011 i que no es rep aquesta indicació; que 
no s’han de tenir prejudicis quan al maltractament de 
l’Estat; que espera que el nou govern tampoc tingui 
prejudicis; que saben que tenen un pendent de fa més de 30 
anys amb la ciutat de Figueres; que no veu per què 
públicament l’alcalde de Figueres no ha de tractar per igual 
a un candidat del Partit Popular que a un candidat Socialista 
que, de fet, fins ara, s’ha portat molt malament amb la 
ciutat; que no té cap mena de rubor a reconèixer les coses 
que funcionen bé per part del govern d’Espanya, però que en 
el cas concret del Ministre de Foment ha estat una persona 
especialment perjudicial per a Figueres i per a la regió de 
Girona i que no sap si tindrà l’atreviment de venir a fer 
campanya, però que ha de saber que l’alcalde de Figueres no 
el rebrà quan sí que ha rebut altres candidats de molts 
partits. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas 
Borrell que diu que hi ha coses que no es fan bé però que, 
com a mínim, el podria rebre pels 2.000.000 d’euros que ha 
donat per als Caputxins. 
 
---- A continuació, a les disset hores, prèviament autoritzat 
per la Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Font 
Ribera. 
 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que l’1% cultural és un tema en el qual tots els municipis de 
l’Estat hi concorren; que les bases són objectives; que una 
cosa no treu l’altra; que el que és segur és que, en relació 
a les infraestructures viàries i ferroviàries, el Ministeri 
de Foment s’ha portat molt malament i que s’ha de dir així i 
sense embuts. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que aplaudeix que la Presidència faci 
declaracions per pressionar per aquesta via d’acord amb la 
concessionària que va avisant; que no té cap pega a dir que 
li sembla fantàstic, però que si la Presidència ara afluixa, 
tots perdran credibilitat; que aplaudeix que per pressionar 
faci el que ha de fer; que ho diu sincerament i sense cap 
tipus de recança amb la mateixa poca recança que demana que 
ara no s’afluixi, ja que si la Presidència ensenya el llautó 
que ha fet declaracions per pressionar, però que després 
entre tots afluixen no hi guanyaran res; que la Presidència 
ho ha fet molt bé i que s’ha de continuar per aquesta línia, 
ja que es l’única possibilitat de sortir-se’n d’aquest tema. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que es procurarà fer així amb el suport del plenari. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Canet Coma, a les 
disset hores i un minut, compareix el senyor Font Ribera que 
es reincorpora a la sessió. 

 
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 

Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, la 
proposta abans transcrita. 
 
----9. Pressupostos: s’aprova un expedient de suplements de 
crèdit per transferència de crèdit entre partides 
pressupostàries. El senyor Toro Coll procedeix a la lectura 
de la proposta següent: 

“Les bases d'execució del Pressupost, el Reial Decret 
500/1990 i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
pel que s'aprova el text refòs de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, estableixen que la tramitació dels 
expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
que afectin a diferents capítols serà competència del Ple. 
Atès que s’ha de dotar de consignació pressupostària 
suficient per atendre les despeses necessàries pel normal 
funcionament dels serveis municipals per transferència de 
crèdit entre partides pressupostàries es proposa a 
l'Ajuntament  en Ple l'adopció dels acords següents: 1. 
Aprovar l’expedient de suplements de crèdit per transferència 
de crèdit entre partides pressupostàries, de conformitat amb 
el que preveuen les bases d’execució del pressupost, els 
articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril i 
l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, segons el 
següent detall: 



�

� ���

ALTES 
11.06.3300.22609 ACTIVITATS TEATRE 28.000,00 € 
BAIXES 
11.04.16209.22700 AMPLIACIO RECOLLIDA ESCOMBRARIES 2011 28.000,00 € 

2. Exposar al públic l'expedient de modificacions 
pressupostàries de conformitat amb el que preveu l'article 
177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 3. Facultar 
l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l'execució dels acords anteriors. 
L'Ajuntament en Ple, no obstant això, amb superior criteri, 
acordarà el que cregui més convenient.” 
 Seguidament, intervé el senyor Font Ribera que diu que 
votarà a favor, però que vol fer notar que la partida de 
cultura per al Teatre estava totalment exhaurida; que no 
quedaven diners per a res; que ara s’han de treure diners 
d’una altra banda per a cultura i que espera que ara  que es 
fa el pressupost de l’any que ve es puguin acotar una mica 
millor els diners que es necessitaran perquè no torni a 
passar el mateix. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que es tindrà en compte. 
 Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que el grup municipal popular s’abstindrà perquè tot això 
s’ha de preveure; que no poden anar partides d’aquí cap allà; 
que ho ha dit d’una manera molt col·loquial, però que 
pregunta quines activitats són aquestes del Teatre, ja que no 
s’especifica ben bé i que s’hauria d’haver previst. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que en el curs d’un any és relativament 
habitual que es produeixen expedients de modificacions de 
crèdit per altes i per baixes; que cada cas en concret 
s’estudia i que el plenari valora la conveniència i 
l’oportunitat. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació la proposta abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els 
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, Casellas Borrell, 
Guerrero Casero, Canet Coma, Mata Solsona, Font Ribera i 
Monfort Peligero; i abstenir-se, els tres membres de 
l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres i 
Cotcho Pi. 
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----10. Ajuntament: Es determina la composició de les 
comissions informatives permanents i de la especial de 
comptes. La Presidència procedeix a la lectura de la proposta 
següent: 

“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 1 de 
setembre de 2011, va acordar crear les comissions 
informatives permanents i l’especial de comptes. Es considera 
adient modificar les comissions informatives permanents. Vist 
el que disposen l'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, els articles 58 i 60 
del Text refos de la llei municipal i de regim local de 
Catalunya que va ser aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, els articles 81 al 89 del Reglament orgànic 
municipal i els articles 123 al 127 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals que va ser aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, aquesta Alcaldia Presidència proposa a 
l'Ajuntament en Ple que s'adoptin els acords següents: 
Primer. Revocar l’acord del Ple de l’Ajuntament d’1 de 
setembre de 2011. Segon. Crear les comissions informatives 
permanents que a continuació s'esmenten i l'especial de 
comptes, a les quals queden adscrits com a vocals els 
regidors i les regidores que per a cada cas s'indica: 1. 
Comissió informativa de territori i serveis a les persones. 
President nat: Santiago Vila Vicente. Vocals: Josep Maria 
Godoy Tomàs, Grup municipal de Convergència i Unió (CIU). 
Maria Àngels Olmedo Delestal, Grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (PPC). Mireia Guerrero Casero, Grup 
municipal Socialista. PM. Mireia Mata Solsona, Grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Joan Font Ribera, Grup 
municipal Candidatura d’Unitat Popular. Xavier Monfort 
Peligero, Grup municipal d’”ICV-E”. Competències: a) 
Urbanisme – Planejament. b) Arquitectura - Espai públic. c) 
Medi ambient i qualitat ambiental. d) Serveis urbans: 
Figueres de Serveis SA; Fisersa Ecoserveis SA. e) Delegació 
per a la rehabilitació integral Casc Antic. f) Delegació per 
a la transformació del sector oest de la ciutat (Barris de 
Sant Joan, Culubret i Turó Baix). g) Mobilitat. h) 
Manteniment (brigades). i) Habitatge, rehabilitació i 
patrimoni. j) Cultura. k) Benestar social, família i salut. 
l) Acció cívica, drets civils i participació. m) Cultura 
popular, festes i associacionisme veïnal. n) Educació. o) 
Solidaritat i cooperació internacional. p) Esports. q) 
Joventut. 2. Comissió informativa de serveis generals. 
President nat: Santiago Vila Vicente. Vocals: Marta Felip 
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Torres, Grup municipal de Convergència i Unió (CIU). Diego 
Borrego Torres, Grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya (PPC). Pere Casellas Borrell, Grup municipal 
Socialista. PM. Francesc Canet Coma, Grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Joan Font Ribera, Grup 
municipal Candidatura d’Unitat Popular. Xavier Monfort 
Peligero, Grup municipal d’”ICV-E”. Competències: a) Gabinet 
d’alcaldia. b) Secretaria. c) Informàtica i e-administració. 
d) Oficina municipal d’atenció ciutadana (OMAC) i processos 
administratius. e) Ciutat creativa i factoria de projectes. 
f) Gestió de qualitat dels serveis municipals. g) 
Estadística. h) Contractació. i) Contenciosos. j) Patrimoni. 
k) Recursos humans. l) Seguretat ciutadana i protecció civil. 
m) Ens dependents i participació en ens supramunicipals. n) 
Comunicació. o) Relacions institucionals. 3. Comissió 
informativa de promoció econòmica. President nat: Santiago 
Vila Vicente. Vocals: Manuel Toro Coll, Grup municipal de 
Convergència i Unió (CIU). Margarita Cotcho Pi, Grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (PPC). Pere 
Casellas Borrell, Grup municipal Socialista.PM. Francesc 
Canet Coma, Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Joan Font Ribera, Grup municipal Candidatura 
d’Unitat Popular. Xavier Monfort Peligero, Grup municipal 
d’”ICV-E”. Competències: a) Promoció econòmica. b) Turisme. 
c) Comerç. d) Fires. e) Mercats. f) Intervenció. g) 
Tresoreria. h) Serveis econòmics: Rendes, Recaptació i 
inspecció. i) Relacions transfrontereres. 4. Comissió 
especial de comptes. President nat: Santiago Vila Vicente. 
Vocals: Manuel Toro Coll, Grup municipal de Convergència i 
Unió (CIU). Maria Àngels Olmedo Delestal, Grup municipal del 
Partit Popular de Catalunya (PPC). Pere Casellas Borrell, 
Grup municipal Socialista. PM. Francesc Canet Coma, Grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. Joan Font 
Ribera, Grup municipal Candidatura d’Unitat Popular. Xavier 
Monfort Peligero, Grup municipal d’”ICV-E”. Competències: Les 
previstes a l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local, i a l’article 58 del 
Text refòs de la llei municipal i de règim local de Catalunya 
que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. Tercer. Determinar que les comissions informatives 
permanents realitzaran dos sessions ordinàries mensuals. 
Quart. Segons el que disposen els articles 137.1 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals que va ser aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre i, 85.9 del Reglament orgànic 
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municipal, el president de cada comissió podrà requerir la 
presència en les seves sessions de personal o de membres de 
la Corporació a efectes informatius. Cinquè. Aplicar en les 
votacions de les comissions abans esmentades el sistema de 
vot ponderat, de tal manera que cada grup municipal tingui a 
la comissió el mateix nombre de vots que el de regidors 
integren el grup d’acord amb el següent: Grup municipal de 
Convergència i Unió (CIU), 12 vots; Grup municipal del Partit 
Popular (PPC), 3 vots; Grup municipal Socialista. PM, 2 vots; 
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, 2 vots; 
Grup municipal Candidatura d’Unitat Popular, 1 vot; Grup 
municipal d’”ICV-E”, 1 vot. Sisè. Determinar que si l’alcalde 
president, que és el president nat de totes les comissions, 
ho fos també de forma efectiva li correspondrà exercir el 
dret de vot ponderat corresponent al Grup municipal de 
Convergència i Unió (CIU). Setè. Autoritzar l’Alcaldia-
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 

Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que votarà a favor, però que li agradaria poder debatre i 
treballar bé quin ha de ser finalment l’objectiu últim 
d’aquestes comissions; que creu que un dels objectius 
principals hauria de ser la participació ciutadana; que 
haurien de ser comissions obertes al públic i, fins i tot, un 
experiment de participació directa i de democràcia directa; 
que no té res a dir sobre la composició d’aquestes 
comissions, però que té ganes de debatre profundament quina 
ha de ser la manera de funcionar d’aquestes comissions i que 
haurien de ser obertes al públic no només per venir a 
participar-hi, sinó també per tenir dret a vot. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que es pot parlar, però que cal distingir el paper 
estrictament de participació ciutadana que pot tenir algun 
dels temes tractats en aquestes comissions d’altres qüestions 
que tenen un caràcter molt més tècnic; que alguna d’aquestes 
comissions té un perfil molt professional; que no sap si 
tindria massa sentit que s’entrés en una dinàmica que ara no 
sap imaginar; que està obert a parlar-ne; que cada comissió 
té uns propòsits i un detall de participants; que hi ha un 
regidor delegat; que si el senyor Monfort vol fer alguna 
proposta es pot estudiar i que, si és millorable, es pot 
assumir perfectament. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, la 
proposta abans transcrita. 
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----11. Ajuntament: Es nomenen representants de l’Ajuntament 
en el Consell de participació ciutadana “Figueres, Ciutat 
dels Detalls”. La Presidència procedeix a la lectura de la 
proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 7 
d’octubre de 2011, va nomenar de forma incompleta els seus 
representants, entre d’altres, en l’òrgan propi de la 
corporació anomenat Consell de participació ciutadana: 
“Figueres, Ciutat dels Detalls”. Procedeix completar la 
composició d’aquest òrgan. Vist el que disposa l'article 38 
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals que va ser aprovat pel Reial decret  
2568/1986, de 28 de novembre, l'Alcaldia Presidència proposa 
que s'adoptin els acords següents: 1. Nomenar el 
representants de l’Ajuntament que s’esmenten a continuació 
perquè formin part del Consell de participació ciutadana: 
“Figueres, Ciutat dels Detalls”: Vocals: Joaquim Felip 
Gayolà, regidor de Manteniment. Pere Giró Fàbrega, regidor de 
Medi ambient i Qualitat ambiental. Sergi Garcia Torralvo, 
regidor d’Acció cívica, Drets civils i Participació. Josep 
Maria Godoy Tomàs, en representació del Grup municipal de 
Convergència i Unió (CIU). Laura Vinuesa Coch, en 
representació del Grup municipal del partit popular de 
Catalunya (PPC). Lluis Sanjuan Domene, en representació del 
Grup municipal socialista. PM. Mireia Mata Solsona, en 
representació del Grup municipal d’Esquerra Republicana. Pere 
Bosch Navarra, en representació del Grup municipal 
Candidatura d’Unitat Popular. Neus Fàbregas Teixidor, en 
representació del Grup municipal d’”ICV-E”. Yolanda Milán 
Peñalver, ciutadana. Jordi Palmada LLoret, ciutadà. Pere 
Gifre Geli, ciutadà. Alex Gifreu López, ciutadà. Arturo 
Oliveras Lavall, ciutadà. Tomàs Gratacós Agulló, ciutadà. 
Carme Viarnés Miranda, ciutadana. Xavier Besora Causadias, 
ciutadà. Maite Oliva Alsina, ciutadana. Lluís Peñuelas 
Reixach, ciutadà. 2. Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l’execució de 
l’acord anterior.” 
 
----12. Ajuntament: Es nomenen representants de l’Ajuntament 
en la Taula sobre Acció Cívica, Drets Civils i Participació. 
La Presidència procedeix a la lectura de la proposta següent 
la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 7 
d’octubre de 2011, va nomenar de forma incompleta els seus 
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representants, entre d’altres, en l’òrgan propi de la 
corporació anomenat Taula sobre acció cívica, drets civils i 
participació. Procedeix completar la composició d’aquest 
òrgan. Vist el que disposa l'article 38 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals que va ser aprovat pel Reial decret  2568/1986, de 28 
de novembre, l'Alcaldia Presidència proposa que s'adoptin els 
acords següents: 1. Nomenar el representants de l’Ajuntament 
que s’esmenten a continuació perquè formin part de la Taula 
sobre acció cívica, drets civils i participació: President: 
Santiago Vila Vicente, alcalde president. Vocals: Sergi 
Garcia Torralvo, regidor delegat. Dolors Pujol Matas, en 
representació del Grup municipal de Convergència i Unió 
(CIU). Laura Vinuesa Coch, en representació del Grup 
municipal del partit popular de Catalunya (PPC). Mireia 
Guerrero Casero, en representació del Grup municipal 
socialista. PM. Mireia Mata Solsona, en representació del 
Grup municipal d’Esquerra Republicana. Dolors Terradas 
Ginesta, en representació del Grup municipal Candidatura 
d’Unitat Popular. Neus Fàbregas Teixidor, en representació 
del Grup municipal d’”ICV-E”. Dolors Bramon Planes, 
ciutadana. Jaume Torrent Echeverria, ciutadà. Marina Subirats 
Martori, ciutadana. Joaquim Bech de Careda Perxas, ciutadà. 
Jaume Angelats Morató, ciutadà. 2. Autoritzar l’Alcaldia-
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin 
per a l’execució de l’acord anterior.” 
 
----13. Serveis municipals: Es denuncia el conveni de 
col.laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a 
la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
dels alumnes de Figueres que es desplacen a l’institut Narcís 
Monturiol i a l’escola l’Amistat. El señor Godoy Tomàs 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“En data 28 de setembre de 2009 la Junta de Govern Local 
va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per la 
prestació del servei de transport escolar no obligatori dels 
alumnes de Figueres que es desplacen a l’institut Narcís 
Monturiol i a l’escola Amistat. Es va establir una durada que 
finalitzava el juny de 2011 però quedava prorrogat 
automàticament per períodes d’un any si cap de les dues parts 
no comunicava el contrari amb una antelació de 30 dies abans 
de la finalització del conveni. El regidor d’Educació ja va 
avançar per escrit dirigit a la Consellera Comarcal 
d’Ensenyament en data 26 d’agost de 2011, que l’Ajuntament de 
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Figueres no pot afrontar la despesa que comporta el servei de 
transport escolar, que no és obligatori. Atès que la clàusula 
sisena del conveni estableix que una de les causes de 
resolució anticipada del mateix és la impossibilitat 
sobrevinguda, material o legal, de fer front a les 
obligacions que se’n deriven, aquesta Comissió informativa 
proposa que l’Ajuntament Ple, adopti els acords següents: 1r. 
Denunciar el conveni de col.laboració entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per a la 
prestació del sevei de transport escolar no obligatori dels 
alumnes de Figueres que es desplacen a l’institut Narcís 
Monturiol i a l’escola l’Amistat de Figueres. 2n. Traslladar 
aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 3r. 
Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 

Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Godoy Tomàs 
que diu que el conveni estava estipulat en 160.000 euros, 
dels quals 80.000 els aportava l’Ajuntament i 80.000 el 
Consell Comarcal; que es va procedir a comunicar al Consell 
Comarcal, als Centres Educatius i a les famílies que per 
qüestions pressupostàries s’havia hagut d’anul·lar i que 
s’han ofert unes millores als trajectes que fan a peu. 

Seguidament, intervé el senyor Monfort Peligero que diu 
que el transport públic ha de ser una peça fonamental dels 
serveis municipals; que treure aquest servei a les famílies 
en el context de crisi que ara es viu no fa cap favor ni a 
les famílies ni a la mobilitat de la ciutat; que és totalment 
inoportú denunciar aquest conveni; que pregunta quines són 
les línies que el govern té de més a menys important en 
aquest sentit, ja que no ho entén; que afectarà a la 
mobilitat de la ciutat; que no sap exactament quants cotxes 
es poden arribar a moure per la falta de transport públic, 
però que afectarà a la mobilitat; que el cost que pot suposar 
ara mantenir un servei públic d’aquestes característiques amb 
el cost que pot suposar en un futur la mobilitat de tants 
vehicles no s’està tenint en compte i que votarà en contra. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Font Ribera 
que diu que a la comissió informativa ja va dir que li 
semblava molt positiu intentar optimitzar recursos; que això 
podria ser una bona idea, però que va fer unes consultes de 
temes concrets que ballaven una mica; que pregunta si s’ha 
pogut arreglar en aquestes tres setmanes; que hi ha havia una 
història que era la gratuïtat dels pares i mares que 
acompanyen aquests menors d’edat que ara van amb els 
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autobusos regulars de Fisersa, ja que molts d’ells acaben 
fent vuit viatges en autobusos; que acaben essent molts 
diners; que s’havia fet la petició que els germans grans 
poguessin acompanyar els petits perquè així no haguessin 
d’anar-hi les mares o els pares; que es va explicar que 
s’intentava que els alumnes de l’Institut Monturiol anessin 
per un lloc en concret; que ho han estat mirant; que davant 
la depuradora  mancaria un pas de vianants just abans de la 
rotonda i una mica de vorera entre la mateixa rotonda i al 
carrer Taure, ja que els alumnes de la Marca de l’Ham quan 
tornen de l’Institut creuen com poden de mala manera; que van 
per la carretera sense vorera i sense res i que seria molt 
trist que hi hagués alguna desgràcia. 

Seguidament, intervé la senyora Mata Solsona que diu que 
els sembla correcte si una despesa no és sostenible, però que 
no els sembla encertat passar de tot a res; que els alumnes 
que es desplacen obligatòriament als Centres Narcís Monturiol 
i l’Amistat han de travessar pràcticament tota la ciutat amb 
la despesa de temps i de dedicació per als propis alumnes o 
per a les famílies; que són gent que ja s’estan gravant 
d’alguna manera més que els altres; que, si a sobre, se’ls fa 
un gravamen econòmic o de risc de la seva seguretat en els 
desplaçaments li sembla profundament injust; que accepta que 
els 160.000 euros no es podien mantenir, però que la 
desaparició total de la partida no li sembla encertada i que 
voldria suggerir que s’intenti projectar una mena de passera 
o de carril per a vianants i també per a bicicletes que 
podria ser un benefici no només per a aquests alumnes que es 
desplacen en els seus horaris i períodes escolars, sinó per a 
tota la ciutat, ja que seria una línia de circulació de 
vianants i també de bicicletes que podria ser molt favorable 
per a la ciutat. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que tot o res no pot ser; que entremig hi 
hauria d’haver un grau; que li consta que hi ha un esforç per 
part de la regidoria d’educació per poder solucionar això el 
millor que es pot; que el problema és que no es pot passar de 
160.000 euros a res; que el grup socialista s’abstindrà o 
votarà a favor, ja que al final és denunciar un conveni; que 
si l’altra part no hi és no té més sentit; que el que 
convindria és un esforç del regidor d’hisenda per trobar 
alguna partida que es pogués destinar a pal·liar mínimament 
el problema; que si s’acaben aprovant les ordenances 
s’ingressaran a la vora d’1.600.000 euros més; que no està 
demanant que es posin sobre la taula els 160.000 euros, però 
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que realment és una situació molt complexa anar des de, per 
exemple, el carrer Rec Arnau a l’escola Carme Guasch; que 
avui s’aprova això; que es tira endavant i que es farà el 
pressupost de l’any que ve, però que el regidor d’hisenda 
hauria de poder trobar algun euro perquè el regidor 
d’educació o l’empresa municipal puguin pal·liar d’una forma 
més important aquest dèficit que es té. 

Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu 
que el grup municipal popular està esperant les respostes per 
saber si votarà a favor o s’abstindrà; que es van fer 
preguntes a la comissió informativa; que estan d’acord amb la 
reducció de la despesa, però que s’hauria de buscar un 
entremig i una solució; que pregunta si se sap realment la 
quantitat de nens que hi van; que si no hi poden anar els 
pares potser s’hauria de posar un monitor; que si hi va un 
acompanyant ja no hi haurien d’anar els pares, ja que 
depenent de la quantitat de nens, per llei, hi hauria d’anar; 
que pregunta si a l’empresa algú té el títol de transportista 
nacional i internacional de mercaderies i de viatgers i que 
hi ha un parell de coses a contemplar, però que entenen i 
troben correcta aquesta reducció.  

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Godoy Tomàs 
que diu que el cost d’aquest desplaçament representa un 10% 
més del pressupost de l’àrea d’educació; que són 60 nens de 
l’Amistat i, més o menys, les mateixes xifres de nens del 
Monturiol; que són pocs, però que és una qüestió que 
s’intenta anar solucionant; que està en funció d’aprovar les 
ordenances per tal que hi pugui haver una targeta social 
perquè les famílies puguin acompanyar sense cap cost els seus 
fills amb el transport públic; que s’està estudiant perquè 
els pares i les mares de l’escola Amistat que tenen 
dificultat a la tarda d’anar i tornar amb l’autobús puguin 
tenir activitats per a les famílies a la mateixa escola; que 
això s’està estudiant; que espera que en un mes o dos es 
pugui tenir solucionat; que no és una cosa fàcil, ja que hi 
ha diverses parts implicades; que la part de la gratuïtat de 
pares i mares i de l’acompanyament de germans grans és una 
qüestió sobre la que està a sobre; que hi està treballant 
personalment amb l’equip tècnic d’educació des de primers de 
curs; que la primera proposta que es va fer sobre el pas de 
vianants del Narcís Monturiol era que fos a la part més a 
tocar l’Institut, però que els serveis tècnics de la Guàrdia 
Urbana van informar que no era recomanable posar-lo allà, ja 
que són dos vials per anar i dos per tornar i que era 
perillós per als mateixos alumnes; que era més segur fer el 
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desplaçament pel pas de vianants que hi ha davant de la 
depuradora; que els serveis d’urbanisme estan treballant amb 
el projecte per poder arreglar la part de vorera que queda; 
que falta un tall molt petit; que està previst que es pugui 
fer de seguida; que el desplaçament que tenen els alumnes de 
la Marca de l’Ham que van al Monturiol és de 950 metres; que 
és un lloc que s’ha arreglat molt amb el pas que hi ha a la 
carretera de Llançà, ja que és fàcil per als vianants i per a 
les bicicletes; que hi ha molts alumnes que estan en d’altres 
llocs de la ciutat que segurament tenen molta més distància 
per anar al seu centre educatiu; que seria òptim que no hi 
haguessin aquests desplaçaments; que s’està treballant en 
això; que el problema que es té és la ubicació dels centres 
escolars per la pressió demogràfica que hi ha hagut increment 
d’alumnes nouvinguts i d’augment de la població; que s’està 
treballant per presentar una proposta per la qual es pugui 
treballar amb una reubicació d’alumnat de les escoles amb una 
possible nova escola que s’hauria de crear per al curs 
vinent; que tot el problema greu que es té del desplaçament 
d’aquests alumnes, sobretot els que viuen a la zona de 
l’Hospital i han d’anar a l’Amistat, podria quedar solucionat 
i que la idea és d’anar treballant amb la planificació i 
solucionar els problemes. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Monfort 
Peligero que diu que la major part de les ciutats mitjanes i 
grans europees estan intentant no afavorir el transport amb 
vehicle privat; que estan intentant que el transport públic 
sigui l’eix fonamental de la mobilitat ciutadana; que cal 
preguntar-se per què la ciutat de Figueres està fent 
moviments en el sentit contrari; que pregunta per què no es 
fa aquesta aposta per fer que els ciutadans de Figueres 
deixin el vehicle privat a casa i si el govern ha entès  quin 
és el cost ecològic de fomentat la mobilitat amb vehicle 
privat. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Font Ribera que diu que agraeix les explicacions del senyor 
Godoy; que espera que es puguin anar concretant aquestes 
coses en els propers mesos; que manté el tema del pas de 
vianants, ja que ara n’hi ha uns altres, però que fan fer 
volta a l’alumnat i que potser s’han de plantejar si, tot i 
que hi ha els passos de vianants, l’alumnat travessa per 
l’altra costat. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que quan el 
senyor Monfort parla de ciutats europees ha de dir de quin 
nombre de població; que Figueres té en aquests moments 
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45.000; que en l’estàndard a Catalunya correspon prestar el 
transport urbà col·lectiu a partir de 50.000 habitants; que 
s’ha estat a l’avantguarda en la implantació d’un servei de 
transport urbà col·lectiu; que és un mèrit de l’alcalde 
Armangué; que es va començar a prestar molt abans que es 
tingués l’obligació legal de fer-ho; que, a més a més, 
començar-ho a prestar vol dir que es fa sense el suport 
financer d’altres administracions superiors; que aquest és el 
tema angular; que no és un problema d’entendre-ho o no; que 
tots poden arribar a entendre que aquest és un objectiu 
desitjable, però que s’ha de contrastar el propòsit polític 
amb la viabilitat econòmica del servei que es vol prestar; 
que si el senyor Monfort es mira els estudis de costos que 
l’interventor prepara cada any podrà constatar, una vegada 
més, que el cost del servei del transport urbà col·lectiu 
cada any suposa un dèficit de més de 650.000 euros; que, tot 
i així, el govern de la ciutat hi està compromès i el vol 
mantenir; que en aquest tema concret no es parla d’un servei 
del transport urbà col·lectiu vinculat a les línies regulars, 
sinó d’un servei especial i excepcional que es va fer encara 
que no és obligatori prestar; que pot tenir un punt 
d’injustícia respecte d’altres escolars que caminen tant o 
més, però que no tenien servei de transport urbà; que hi ha 
altres escolars que van a un determinat institut i que viuen 
molt lluny, però que hi van a peu; que, en el cas concret de 
l’escola l’Amistat i de l’institut Monturiol, es va arbitrar 
això en el seu moment perquè la ciutat s’ho podia permetre o 
es va considerar que políticament ho havia de fer; que el 
problema és superior; que d’una vegada s’ha de resoldre la 
zonificació escolar d’una forma més eficient, ja que no té 
sentit esmerçar tants diners; que gastar-se 140.000, 150.000 
o 160.000 euros en funció de l’any per aquest servei tan 
concret pot semblar molt o poc, però que és descomunal en 
relació al pressupost que té el senyor Godoy per fer el Pla 
educatiu d’entorn; que es pot arribar a convenir que aquest 
sí que és un objectiu estratègic per millorar l’educació de 
la ciutat; que els pressupostos amb els quals es treballa per 
fer el Pla educatiu d’entorn són irrisoris; que si es pogués 
mantenir seria ideal; que és veritat que té un punt 
d’injustícia que no es pugui garantir que els nens siguin 
escolaritzats a prop de casa, però que quan es pot es repara; 
que en aquests moments no es pot; que com ha explicat en 
punts anteriors el senyor Toro s’està fent un doble 
equilibri; que per una banda es demana un cert esforç fiscal 
a la ciutadania i per l’altra hi ha l’obligació de reduir el 
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pressupost si no es vol tornar a tancar amb dèficit; que els 
grups de l’oposició a cada ple recorden que és important que 
no es tanqui amb dèficit, però que no hi ha secret, ja que no 
és que s’estalviïn uns diners, sinó que es cronifica un 
dèficit. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Monfort Peligero que diu que, com molt bé ha dit la 
Presidència, és un problema de cost d’oportunitat i de 
pressupostos; que si es gasten aquest 80.000 euros en 
transport escolar no es podran gastar en una altra cosa; que 
de cares als propers pressupostos s’haurà de tenir en compte 
per tal de veure quin tipus de pressupost es planteja; que si 
s’afavoreixen altres partides en comptes de transport escolar 
la Presidència no trobarà el grup d’Iniciativa; que una de 
les maneres de no utilitzar el cotxe per anar a l’escola és 
anar-hi en bicicleta, però que el transport a peu o en 
bicicleta ja se sap com n’és de dificultós; que sap que és 
una cosa d’educació ciutadana, ja que moltes vegades per fer 
un quilòmetre la tendència del ciutadà és agafar el cotxe; 
que un vehicle alternatiu seria la bicicleta, però que el 
transport en bicicleta a la ciutat és molt perillós i que 
està clar que és cost d’oportunitat, ja que s’inverteix en 
transport escolar o d’en altres coses. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que estan tots d’acord amb el propòsit. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que votaran a favor, ja que la 
Presidència està fent un esforç per mirar que això acabi bé i 
que es mereix un mínim de confiança, però que no ha contestat 
a la pregunta sobre el títol del conductor del vehicle. 

 Seguidament, torna a intervenir el senyor Godoy Tomàs 
que diu que l’empresa Fisersa va comunicar que els conductors 
tenen la capacitació que s’exigeix; que agraeix les paraules 
de la senyora Olmedo i que hi ha tot l’equip tècnic del 
departament d’educació que està dia rere dia mirant de buscar 
solucions. 

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 
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; en contra, els tres membres de l’Ajuntament següents:  
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Canet Coma,  Mata Solsona i Monfort Peligero; i abstenir-se 
el senyor Font Ribera. 

 
----14. Protocol: Es dóna suport a la Societat Coral Erato de 
Figueres per sol.licitar a la Generalitat de Catalunya la 
concessió de la Creu de Sant Jordi 2012. El senyor Godoy 
Tomàs procedeix a la lectura del dictamen següent el qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“La Societat Coral Erato és una entitat que va ser 
fundada el 13 de desembre de 1862 a la ciutat de Figueres i 
el seu naixement es pot vincular al foment de les agrupacions 
corals que es van impulsar arreu de Catalunya durant el segle 
XIX i principis del segle XX. L’any 2012 aquesta entitat 
complirà els 150 anys de funcionament, adaptant-se a les 
diferents realitats culturals i socials que la ciutat i el 
país han anat vivint durant aquest segle i mig. Atès que la 
Societat Coral Erato està preparant un programa d’activitats 
per commemorar els seus 150 anys d’existència, programa que 
ha comunicat a la regidoria de Cultura. Vista la instància 
presentada pel president de la Societat Coral Erato 
(RE18248/4.10.2011) sol·licitant el suport de l’Ajuntament 
per demanar a la Generalitat de Catalunya que l’entitat rebi 
la creu de Sant Jordi l’any 2012 amb motiu de 150è aniversari 
de la seva fundació. Atès que la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Decret 457/1981 va crear aquesta condecoració 
amb la finalitat d'honorar les persones que per llur esforç 
s'hagin  d estacat   marcadament  pels  serveis  prestats  a 
Catalunya en el pla cívic  i  cultural. En base als 
antecedents exposats, i vist l’informe del cap de l’àrea de 
cultura,  la comissió informativa de l’àrea de territori i 
serveis a les persones proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels acords següents:� 1r. Donar suport a la 
Societat Coral Erato de Figueres per sol.licitar a la 
Generalitat de Catalunya la concessió de la Creu de Sant 
Jordi 2012 commemorant els 150 anys de la fundació de 
l’entitat. 2n. Facultar l’Alcaldia-Presidència per a la 
realització de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.”  
 
----15. Aportacions i subvencions: S’accepta una subvenció 
destinada al sosteniment de places per a infants de zero a 
tres anys a les llars d’infants municipals i s’aprova el 
conveni per a formalitzar l’esmentada subvenció. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent: 
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“Vist l’escrit de data 7 d’octubre de 2011, que signa la 
Cap de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics, 
Sra. Glòria Dalmau i Pons, amb registre d’entrada número 
18927 de data 18 d’octubre de 2011, referent a la subvenció 
que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
atorga anualment per al finançament de les places de Llars 
d’Infants de titularitat dels Ajuntaments, informant que, per 
al curs 2010/2011, la subvenció per a l’Ajuntament de 
Figueres serà de tres cents setanta-quatre mil quatre cents 
(374.400) euros i el pagament en la seva totalitat està 
condicionat a la presentació  davant la Direcció General de 
Centres Públics la documentació que s’especifica més avall 
del present dictamen abans del dia 15 de novembre de 2011. 
Així mateix i per indicació de la Generalitat, com a condició 
indispensable per al cobrament de la subvenció per al 
finançament de places de llars d’infants de titularitat 
municipal cal aprovar el conveni que s’adjunta. És per això 
que la Comissió informativa de territori i serveis a les 
persones proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels 
acords següents: 1r. Acceptar la subvenció de tres cents 
setanta quatre mil quatre cents  (374.400 euros) destinada al 
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys a les 
llars d’infants  municipals de Figueres, distribuïdes de la 
següent manera: Llar d'Infants Els Pins 163.200€. Llar 
d'Infants Xuclamel 118.400€. Llar d'Infants  Bon Pastor 
92.800€. 2n. Aprovar el conveni que s’adjunta per a 
formalitzar l’esmentada subvenció. 3r. Enviar la documentació 
requerida a la clàusula tercera del citat conveni per al 
pagament de la totalitat de la subvenció: - Acord del Ple de 
l’Ajuntament acceptant la subvenció. - Certificació del 
secretari o interventor de la corporació sobre la despesa del 
servei corresponent al curs 2010-2011, desglossat per 
despeses de personal i despeses de funcionament. - Declaració 
relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, 
concedides per altres entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals. 4t. Autoritzar l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 

Seguidament, intervé el senyor Font Ribera que diu que 
la Candidatura d’Unitat Popular votarà a favor, ja que votar 
que no seria negar-se a rebre la subvenció, però que vol fer 
notar fins a quin punt això afecta les famílies en la línia 
de les retallades que s’estan fent des la Generalitat, tant 
en temes de sanitat com d’educació, mentre es té una actitud 
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bastant més tèbia amb el món financer, amb els bancs i amb 
les caixes.  

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Godoy Tomàs 
que diu que aquest tema de la subvenció va passar per la 
comissió informativa amb la reducció que ha donat el 
departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
que en la mesura de les possibilitats s’intentarà pressionar 
perquè aquesta rebaixa no se segueixi incrementant en anys 
posteriors. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
 
----16. Assistència social: S’aprova el document titulat 
“Protocol Addicional de concreció per al 2011 del Contracte 
Programa per a la coordinació, cooperació i col.laboració 
entre el Departament de Benestar Social i Família i 
l’Ajuntament de Figueres, en matèria de serveis socials i 
altres programes relatius al benestar social, subscrit l’any 
2008”. La senyora Pujol Matas procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Vist l'escrit tramès pels Serveis Territorials de 
Girona del Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, enregistrat d'entrada amb el núm. 
17.820 de data 27.09.2011, pel qual adjunten el Protocol 
Addicional de concreció per al 2011 del Contracte Programa 
per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de 
Figueres en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social, subscrit l'any 2008; Vist que 
aquest ajuntament va demanar, mitjançant Decret de l'Alcaldia 
de data 03.02.2011, la col·laboració econòmica al Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 
pel finançament dels programes i serveis següents: Serveis 
Socials Bàsics; Serveis d’intervenció socioeducativa no 
residencial per a infants i adolescents; Programa per al 
desenvolupament de programes i accions d’acollida i 
d’integració de persones estrangeres immigrades; Programa 
d’Inclusió Social; Servei de transport adaptat; Residència 
per a gent gran; Programa d’atenció social a persones amb 
drogodependències; Accions formatives per a professionals 
dels serveis socials i Programes de suport a famílies en 
situació de vulnerabilitat; Vist tot això exposat, la 
Comissió Informativa de territori i serveis a les persones 
proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels acords 
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següents: 1r. Aprovar el document titulat "Protocol 
Addicional de concreció per al 2011 del Contracte Programa 
per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de 
Figueres, en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social, subscrit l'any 2008" que 
s'adjunta. 2n. Facultar l’Alcaldia Presidència perquè porti a 
terme tants actes i gestions com calguin per a l’execució de 
l'acord anterior.” 
 
----17. Ensenyament: Es denuncia un conveni i se n’aprova un 
altre de col.laboració amb la Universitat de Girona per a la 
realització del Projecte Rossinyol per al curs escolar 2011-
2012. El senyor Godoy Tomàs procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 

“Vist l’interès de l’Ajuntament de Figueres per establir 
un conveni de col.laboració amb la Universitat de Girona per 
la realització del Projecte Rossinyol “mentoria per a una 
societat inclusiva” per al curs escolar 2011-2012 que té per 
objectiu potenciar la inclusió social, la ciutadania activa i 
el desenvolupament personal dels infants nouvinguts a la 
ciutat de Figueres. El projecte Rossinyol també pretén 
establir una xarxa de dinàmiques entre estudiants de la UdG 
(mentors) i alumnes d’origen estranger de les escoles i 
centres de secundària de les comarques gironines, amb la 
finalitat d’afavorir la integració social, cultural i 
lingüística i el desenvolupament personal i formatiu, sense 
límits, dels alumnes d’origen estranger. És per això que la 
Comissió informativa de territori i serveis a les persones 
proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords 
següents: 1. Denunciar el conveni establert anteriorment 
aprovat en data 28 d’octubre de 2010 mitjançant decret de 
l’alcaldia ratificat pel Ple Municipal de data 4 de novembre 
de 2010. 2. Aprovar l’establiment del conveni de 
col.laboració entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament 
de Figueres per a la realització del Projecte Rossinyol per 
al curs escolar 2011-2012. 3. Autoritzar la despesa per un 
import de 350 euros (tres cents cinquanta euros), amb càrrec 
a la partida Pla Educatiu Entorn 11 13 32004 22699, a favor 
de la Universitat de Girona segons dades que consten al 
conveni annex.” 

Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Godoy Tomàs 
que diu que convida tots els regidors demà a les 12 del 
migdia a l’acte inaugural d’aquest projecte a la sala d’actes 
de la Biblioteca Municipal; que hi assistiran els 10 alumnes 
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de les escoles Anicet de Pagès, Parc de les Aigües, Amistat i 
de l’Olivar Gran i que també hi assistiran els 10 mentors que 
són estudiants de la Universitat de Girona que s’han ofert a 
estar en aquest projecte. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, 
per unanimitat, el dictamen abans transcrit. 
 
----18. Ordenances municipals: S’aprova inicialment el Pla 
Específic Municipal per a les fires de vehicles que es 
realitzin al Recinte Firal. La senyora Felip Torres procedeix 
a la lectura del dictamen següent: 

“Vist que per acord del Ple de data de data 2-12-2010 es 
va acordar crear la Comissió Municipal de Protecció Civil, 
així com es van designar als seus components. Vist que la 
Comissió Municipal de Protecció Civil, en la reunió de data 
30-09-2011, ha informat favorablement el Pla Específic 
Municipal per a les fires de vehicles que es realitzin al 
Recinte Firal de la ciutat. Atès el que el que disposen el 
Decret 210/1999, de 27 juliol, pel qual s’estableix 
l’estructura del contingut  dels plans  de protecció civil 
municipals, per a la seva elaboració i homologació (DOGC de  
4 d’agost), la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció  
civil de Catalunya (DOGC de 29 de maig) amb les seves 
modificacions posteriors, i la resta de la normativa vigent, 
la Comissió informativa de serveis generals proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 1r.-Aprovar 
inicialment el Pla Específic Municipal per a les  fires de 
vehicles que es realitzin al Recinte Firal de la ciutat, i 
sotmetre’l a informació pública  mitjançant un anunci que 
s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP), 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un 
dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler 
d’anuncis de la corporació, i a ser possible a la seu 
electrònica i/o a la plana web municipal,  pel termini de 
vint dies hàbils per a la formulació de reclamacions i 
al·legacions. En cas de no presentar-se cap reclamació o 
al·legació l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
2.-Sol·licitar a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya 
l’homologació de l'esmentat Pla Específic Municipal, per a 
les  fires de vehicles que es realitzin al Recinte Firal de 
la ciutat. 3.-Trametre quatre còpies de l'esmentat Pla 
Específic Municipal a la Subdirecció Territorial d'Interior a 
Girona per la seva tramitació. 4.-Facultar l’Alcaldia 
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
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Seguidament, intervé el senyor Font Ribera que diu que 
s’abstindrà. 

 
 
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 vint 
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, Canet Coma,  Mata Solsona 
i Monfort Peligero; i abstenir-se el senyor Font Ribera. 
 
----19. Ordenances municipals: S’aprova inicialment la 
modificació de l’Ordenança municipal de circulació. La 
senyora Felip Torres procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Vist que es considera adient modificar l'actual 
ordenança municipal de circulació d'acord amb la normativa 
vigent, i que per aquest motiu s'ha designat la comissió 
d’estudi encarregada de redactar el text de l’esmentada 
norma, la qual ha aprovat el text amb les modificacions que 
s'adjunta. Atès el que el que disposen el Text articulat de 
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març, i les seves modificacions posteriors, 
el Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de Circulació, i les seves 
modificacions posteriors, els articles 52, 178 i 237 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i la resta de la 
normativa vigent, la Comissió informativa de serveis generals 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords 
següents: 1r.-Aprovar inicialment la modificació de 
l'Ordenança municipal de circulació, i sotmetre-la a 
informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar 
al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la 
corporació, i a ser possible a la seu electrònica i/o a la 
plana web municipal, pel termini de trenta dies hàbils per a 
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la formulació de reclamacions i al·legacions. En cas de no 
presentar-se cap reclamació o al·legació l’acord d’aprovació 
inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat de l’adopció 
d’un nou acord. 2n.-Facultar l’Alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
 
----A continuació, essent les disset hores i trenta-cinc 
minuts, la Presidència suspèn la sessió. 
 
----Seguidament, a les disset hores i quanta-un 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. 
 
----20. Comptes: S’aproven els comptes generals del 
pressupost corresponents a l’exercici de 2010. La Presidència 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“Rendits per l'alcalde president els comptes generals 
del pressupost corresponent a l'exercici de 2010, sobre els 
quals ha emès informe la Comissió Especial de Comptes, s'han 
exposat al públic mitjançant edicte publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 179 corresponent al dia 19 de 
setembre de 2011, per un termini de quinze dies, sense que 
s'hagi formulat cap al.legació,  per la qual cosa escau de 
conformitat amb el que estableix l'article 212 del text refòs 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, sotmetre els 
comptes al Ple, perquè puguin ésser examinats i si escau, 
aprovats. Per tot l'anterior, la Comissió Especial de Comptes 
proposa a l'ajuntament en Ple l'adopció de l'acord següent: 
Aprovar els comptes generals del pressupost corresponents a 
l'exercici de 2010, junt amb l'informe emès per la Comissió 
Especial de Comptes, de conformitat amb el que estableix 
l'article 212 del text refòs de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març.” 

Seguidament, intervé el senyor Font Ribera que diu que 
s’abstindrà, ja que no va participar en l’elaboració del 
pressupost ni va ser al consistori controlant les despeses; 
que vol remarcar algunes de les conclusions que han sortit 
tancant els comptes del 2010; que el resultat econòmic 
patrimonial, que vol dir la diferència entre el que ingressa 
l’Ajuntament i el que es gasta en un any sumant les despeses 
sense consignar de l’any anterior, és de gairebé 8.000.000 
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d’euros; que, un cop tancat aquest episodi, surt que 
l’Ajuntament deu 53.000.000 d’euros entre els crèdits i el 
que es deu als proveïdors; que fa tres mesos que no es paguen 
els proveïdors per poder anar tenint diners per pagar els 
treballadors d’aquí fins el mes de desembre; que la 
radiografia que es fa de la situació econòmica de 
l’Ajuntament, una vegada més, és dramàtica i que demana 
seriositat a l’hora de fer els pressupostos de l’any que ve i 
el Pla de sanejament. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que està en aquest Ajuntament des de l’any 2003; que 
quan es valora la Comissió de Comptes sempre s’ha enfocat des 
del punt de vista de la formalitat com és la correcció en la 
presentació de la documentació i de l’accés lliure, públic i 
sense entrebancs als grups de l’oposició; que com que això 
s’ha complert no han votat mai en contra de la liquidació; 
que una altra cosa és el dia que es discuteix si els números 
agraden o no; que mai votaran a favor, però no pel resultat 
concret de la liquidació pressupostària, ja que entenen que 
si es compleixen els terminis legals i la gent ho pot 
consultar tot no hi ha res a dir, però que hi ha un històric 
que no només recorda el senyor interventor, sinó que ho saben 
de fa molt de temps com és el sou de la gerència 
d’Ecoserveis; que per molt que hi hagi hagut un canvi 
continua essent un tema que ha perjudicat patrimonialment 
l’Ajuntament; que no tenen res a dir de com s’ha fet la 
liquidació; que el contingut es debat un altre dia; que de la 
formalitat del comptes no en tenen res a dir; que votarien a 
favor, però que queda un històric que no està resolt i que 
per això s’abstenen. 

Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que votaran a favor per la formalitat i l’accés a la 
informació i perquè el moment del debat de liquidació del 
pressupost i del mateix pressupost és un altre i que en els 
precs i preguntes plantejarà una pregunta sobre aquest accés 
a la informació. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que votaran en contra per la greu situació 
econòmica de l’Ajuntament; que hi ha un romanent de 
tresoreria de prop de 5.000.000 d’euros i unes despeses sense 
consignació de 700.000 euros; que també hi ha un informe de 
l’interventor que analitza la comptabilitat de Fisersa; que 
diu que s’han produït certes anomalies com el sou del gerent 
d’Ecoserveis; que podria parlar de més incidències i que per 
això votaran en contra. 
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Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que la 
resposta vindrà des d’una posició equivalent a la del senyor 
Font, ja que són persones que no eren aquí en aquell moment; 
que ha analitzat la situació; que en aquests moments 
l’Ajuntament té uns crèdits, uns proveïdors a pagar i una 
situació de seriositat en afrontar aquesta situació que ve 
produïda per un ensorrament dels ingressos; que és un tema 
que s’ha analitzat recurrentment; que la situació no és la 
millor; que hi ha una disminució greu dels ingressos que 
provoca que s’hagin de prendre una sèrie de mesures com ara 
la regularització del pressupost per al 2012; que no pot 
qualificar la situació de dramàtica; que això es llegeix a 
nivell de premsa d’ajuntaments que tenen situacions en les 
que no poden fer front en absolut als seus proveïdors; que la 
situació de l’Ajuntament de Figueres no es pot qualificar de 
dramàtica, ja que està fent front als seus proveïdors, paga 
les nòmines i ingressa puntualment les quotes 
d’amortitzacions i interessos; que l’any 2012 dirà si la 
situació financera internacional permet recorre als crèdits 
que es necessiten per poder continuar amb la gestió normal i 
normalitzada del pressupost que en aquests moments no es pot 
qualificar de dramàtica, sinó dura o difícil perquè la 
situació ho és, però que en absolut es pot quaificar de 
dramàtica, ja que s’està fent front a tots els compromisos 
dins dels terminis; que voldrien reduir-los; que el Pla de 
sanejament hauria de permetre poder reduir aquests terminis 
perquè farà uns ingressos de tresoreria que permetran reduir 
aquests terminis de pagament; que agraeix als grups polítics 
el fet que es reconeix que hi ha una formalitat en 
l’elaboració dels comptes; que estan correctament presentats; 
que s’han d’aprovar, ja que reuneixen tots els requisits 
legals i formals; que la senyora Olmedo ha dit que votarà en 
contra per una qüestió d’una greu situació econòmica; que és 
certa, però que afecta, no només aquest ajuntament, sinó que  
en general, però que es pot assumir i resituar; que s’estan 
prenent les mesures per fer-ho; que els informes d’auditoria 
poden ser negatius com no aprovar una determinada informació 
o donar unes excepcions; que s’ha de millorar en determinats 
punts; que l’informe d’auditoria que fa referència a aquests 
comptes diu que s’han de millorar alguns d’aquests punts i 
que amb la col·laboració de l’interventor de cares a finals 
de 2011 i 2012 s’haurà regularitzat la major part d’ells. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que manté el vot favorable per una 
qüestió formal, però que el senyor Toro ha entrat en el fons 
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de la qüestió dient que hi ha un problema d’ingressos; que es 
pot dir tantes vegades com es vulgui, però que el problema és 
que els ingressos previstos en el pressupost de l’any passat 
estaven molt per sobre del que era previsible com així consta 
a l’informe de l’interventor i que si no es fa passar bou per 
bèstia grossa; que, en aquest moment, s’han ingressat 
12.000.000 d’euros de l’Impost sobre Béns Immobles; que la 
previsió era de 14.100.000; que l’any anterior s’havien 
liquidat 11.300.000 euros; que s’ha d’anar amb compte; que 
s’ha de fer un Pla de sanejament; que s’ha de fer bé; que 
s’ha de solucionar el que s’ha gastat de més, però que no 
s’ha de portar tot a que només és un problema d’ingressos en 
relació al que s’havia previst; que havia estat advertit per 
tota l’oposició; que es pot dir que la situació és complexa, 
però no dramàtica; que el dèficit del pressupost és de 
l’11,43%; que qualsevol Estat, entorn o país que té un 
dèficit de l’11% està en una situació, com a mínim, complexa, 
per no dir dramàtica; que potser és una qüestió ideològica, 
ja que per a ell sí que és una situació dramàtica; que 
s’ingressarà 1.600.000 euros més d’ordenances, però que el 
govern no és capaç de cobrir el transport públic escolar; que 
això s’ha d’arreglar entre tots i que s’ha de ser molt curós 
a l’hora de valorar la situació de l’Ajuntament, ja que es 
tradueix en això. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Olmedo 
Delestal que diu que si el senyor Toro vol dir un altre nom 
que no sigui dramàtica pot buscar el que vulgui; que és 
bastant dramàtica; que el govern per poder eixugar tot aquest 
dèficit s’haurà de dedicar a passejar pels bancs i les caixes 
per veure si donen un préstec per tancar tot això; que espera 
que aquest préstec sigui concedit, ja que si no la situació 
serà dramàtica per triplicat; que el govern no té tota la 
culpa que no entrin ingressos, però que sobre les despeses 
n’hi ha algunes en què ha tirat de màniga ampla i que no 
entren ingressos, però que no s’estan fent ben bé els deures. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Toro Coll que diu que coincideix amb el senyor Casellas que 
és un problema d’ingressos; que el que s’ha de retornar a 
l’Estat pel Fons Nacional de Cooperació Local és superior a 
la quantitat d’increment de les ordenances; que no és 
dramàtic quan es troben en què un error de càlcul anterior fa 
que en aquests moments s’hagi de tornar a l’Estat; que aquest 
és un tema en discussió; que confia en que els que vinguin 
després siguin més receptius amb la situació de les finances 
locals; que s’hauria de poder aprovar una nova llei de 
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finançament de les hisendes locals perquè temes com a aquests 
puguin quedar resolts; que reitera la petició que va fer a 
l’anterior Ple a la senyora Olmedo en el sentit que si s’han 
de demanar operacions de crèdit ajudi a aconseguir-les; que 
totes les administracions funcionen en base a uns ingressos 
que arriben per la recaptació d’impostos, taxes i preus 
públics, però que una part important es finança a través del 
crèdit; que si, a més a més, es tenen subvencions s’ha 
d’avançar l’import d’aquestes subvencions que es satisfaran 
un o dos anys després que l’administració hagi pagat als 
contractistes o persones que hagin fet les obres o els 
serveis que s’hagin prestat; que es necessiten sempre 
operacions de crèdit; que en aquest cas concret és una 
operació de crèdit molt concreta que servirà per a finançar 
el romanent de tresoreria negatiu que s’ha produït en 
exercicis anteriors; que aquest any espera i confia que sigui 
inferior; que el seu objecte seria liquidar el 2012 amb 1 
euro de superàvit positiu; que la tendència és anar a 
recuperar aquesta situació de desestructura en el pressupost; 
que no es va a pitjor; que en aquests moments el camí és de 
recuperació; que si la situació nacional o internacional fos 
tan dramàtica que no es concedís crèdit seria “apaga y 
vámonos”; que s’ha de pensar que aquesta situació no passarà; 
que Grècia tindrà una sortida honorable a la seva crisi; que 
Dublin també la tindrà; que l’Ajuntament de Figueres obtindrà 
uns crèdits que pot i vol tornar de la manera que s’ha 
plantejat a les entitats financeres; que té la capacitat de 
fer-ho; que se li han de concedir i que se li concediran. 

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 Font Ribera; en contra, el tres membres de 
l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres i 
Cotcho Pi; i abstenir-se, el tres membres de l’Ajuntament 
següents: Canet Coma,  Mata Solsona i Monfort Peligero. 
 
----21. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es 
produeixen les següents intervencions: 
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----Cultura: S’acorda donar suport al Correllengua 2011. El 
senyor Font Ribera procedeix a la lectura de la moció 
següent: 
 “MOCIÓ de la CUP, CiU, IC-V i ERC DE SUPORT AL 
CORRELLENGUA 2011. Atesa la marginació que rep el català per 
part de les institucions estatals i comunitàries, Atesa la 
necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del 
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de 
la nostra societat i en l’element d’integració de les 
persones nouvingudes, Atesa la consolidació que després de 
deu anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua 
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, 
associacions i societat civil en general, Atesa la voluntat 
de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i 
augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i 
comarques de parla catalana, Atès el compromís amb la llengua 
catalana que sempre ha caracteritzat Figueres, El Ple de 
l’ajuntament  ACORDA: 1. Donar suport al Correllengua 2011 
com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la 
plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 2. 
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats 
en organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i 
l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les 
activitats programades. 3. Fer pública aquesta iniciativa i 
estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta 
corporació. 4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat 
promogudes per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua 
i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral 
entre persones i col·lectius, i especialment entre la 
població nouvinguda. 5. Fer arribar aquest acord a la seu 
nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua 
Catalana (CAL) i als organitzadors del pas per Figueres del 
Correllengua.” 
 Seguidament, se sotmet a votació la urgència de la moció 
abans transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la  
en votar-hi a favor els divuit membres de l’Ajuntament 
següents: 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, Canet Coma, Mata 
Solsona, Font Ribera i Monfort Peligero; i en contra, el tres 
membres de l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego 
Torres i Cotcho Pi. 



�

� ���

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que aquesta iniciativa està recolzada i presentada pels 
grups de la Candidatura d’Unitat Popular, d’Esquerra 
Republicana, d’Iniciativa Catalunya-Verds i de Convergència i 
Unió i que la resta de grups n’han tingut coneixement en 
Junta de Portaveus, però que han preferit posicionar-se en el 
plenari. 

Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que explicarà la posició del grup municipal popular a la 
qüestió de la urgència d’aquesta i de la següent moció; que  
és un toc d’atenció, ja que no és la forma de presentar una 
moció com a aquesta; que aquesta moció del Correllengua ja fa 
dies que la té a través d’altres ajuntaments; que considera 
que presentar-la en vint-i-quatre hores és una falta 
d’educació; que avança a la senyora Mata que presentar una 
moció enviant-la a un quart d’onze del matí d’avui mateix és 
una falta d’atenció als grups; que s’abstindran a la moció 
del Correllengua pel respecte al que suposa la llengua 
catalana, però que no són aquests els problemes que estan 
preocupant a la gent; que no és el tema adient ni tan urgent 
per portar al plenari i que demana a tots els grups 
municipals que quan es presenti una moció es faci amb el 
temps suficient, ja que potser hi ha altres grups que per 
disponibilitat de treball es poden reunir, però que el grup 
popular no pot a un quart d’onze del matí deixar la feina per 
tractar un tema que és bastant complicat. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Font Ribera 
que diu que dóna la raó al senyor Borrego en el sentit que va 
enviar la moció ahir vespre; que si s’hagués planejat millor 
s’hauria pogut fer amb més temps; que té tota la raó en 
aquest sentit; que no l’intentarà convèncer pel que fa al seu 
vot, ja que creu que té les coses molt clares, però que la 
Candidatura d’Unitat Popular també; que no perdrà el temps; 
que vol animar a tota la ciutadania i regidors a participar 
dels actes del Correllengua demà al matí a Figueres i a la 
tarda a Perpignan; que és una ocasió perfecta per esborrar la 
frontera falsa que es té a l’Albera i que anima a tothom a 
participar-hi. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els 
divuit membres de l’Ajuntament següents: 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, 
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Guerrero Casero, Canet Coma, Mata Solsona, Font Ribera i 
Monfort Peligero; i en contra, el tres membres de 
l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres i 
Cotcho Pi. 
 
----Habitatges: S’acorda declarar Figueres com a ciutat 
activa i compromesa en la prevenció de desnonaments per 
dificultats econòmiques i en defensa del dret a l’habitatge. 
La senyora Mata Solsona procedeix a la lectura de la moció 
següent: 
 “El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament de Figueres, presenta, per tal que sigui sotmesa 
a la consideració del Ple i aprovada si s’escau, la següent 
MOCIÓ PER DECLARAR FIGUERES COM A CIUTAT ACTIVA I COMPROMESA 
EN LA PREVENCIÓ DE DESNONAMENTS. EXPOSICIÓ DE MOTIUS: Atès 
que, abans de l’esclat de la crisi les entitats financeres 
van facilitar préstec per damunt del valor de l’habitatge a 
milers famílies que comprometien més del 50% dels seus 
ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, cosa que 
ha contribuït a generar un dels sobre endeutaments privats 
més alts del món. Atès que segons les dades del Consell 
General del Poder Judicial es preveu que a Catalunya els anys 
2011 i 2012 hi puguin haver entre 40.000 i 50.000 execucions 
hipotecàries. Atès que els ajuntaments es converteixen en 
doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els 
drets fonamentals de la seva població; en segon lloc, perquè 
en ple context de crisis i fortes retallades socials, quan 
els recursos són mes escassos que mai, reben totes les 
peticions d’ajut de les persones i famílies empobrides. 
Considerant que, com a conseqüència de l’esmentat 
anteriorment, els desnonaments –encara més quan suposen el 
manteniment d’un deute en forma de condemna financera- 
impliquen alts nivells d’inseguretat i considerant que els 
ajuntaments tenen la responsabilitat de garantir els drets 
dels seus ciutadans. Per això, SOL.LICITA: Que el Ple de 
l’Ajuntament de Figueres adopti els següents acords: Primer.- 
Declarar Figueres com a ciutat activa i compromesa en la 
prevenció de desnonaments per dificultats econòmiques, i en 
defensa del dret a l’habitatge. Segon.- Mes enllà de les 
mesures de competència estatal i de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Figueres implantarà mesures en 
l’àmbit municipal per prevenir i evitar els desnonaments, 
com: a)  Reforçar els protocols d’actuació d’urgència per tal 
de trobar solucions als casos de famílies desnonades a través 
d’habitatges de lloguer social, d’acord amb les possibilitats 
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econòmiques de les persones afectades. b)   Treballar per la 
formalització d’una Comissió especialitzada com a marc de 
trobada de les parts implicades en els desnonaments 
(representació dels afectats, caixes i bancs, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament) per tal de prevenir 
els desnonaments i promoure acords que evitin la pèrdua de la 
llar per part de les famílies afectades. c)   Reforçar la 
coordinació entre els serveis d’habitatge i serveis socials 
de l’Ajuntament sobre les problemàtiques derivades de 
l’habitatge. d) Cercar les formules adients per oferir 
directament a les famílies/persones en procés de desnonament 
assessorament legal i funció de mediació amb els bancs i 
caixes per trobar alternatives que no comportin la negació 
del dret a l’habitatge a les esmentades famílies o persones. 
e) Informar sobre el servei que ofereix l’oficina de 
l’Ofideute de la Generalitat de Catalunya en matèria 
d’assessorament legal i mediació amb els bancs i caixes per 
trobar alternatives que no comportin la negació del dret a 
l’habitatge. f) Estudiar les possibilitats legals per tal de 
incloure amb caràcter de preferència als afectats per 
desnonaments en el Registre de Sol·licitants d’habitatge 
social. Tercer.- Sol·licitar als jutjats de Figueres que 
facin arribar mensualment a l’Oficina Municipal de 
l’habitatge, una relació estadística del nombre dels 
processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament 
de les persones demandades. Quart.- Manifestar que considerem 
abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin 
un límit a la variació a la baixa del tipus d’interès 
variable contractat. Cinquè.- Convocar, a través de l’Oficina 
Municipal de l’Habitatge, als directors de bancs i caixes, 
als administradors de finques i als agents de la propietat 
immobiliària que operen en el municipi, per tal d’instar-los 
a fer totes les actuacions possibles per evitar les 
execucions hipotecàries així com dels contractes de lloguer. 
Proposar-los formar part de la Comissió de prevenció descrita 
en el punt segon b) de la present moció. Sisè.- Reforçar la 
difusió dels ajuts en matèria d’habitatge que actualment es 
poden tramitar a l’Oficina Municipal de l’habitatge, tant les 
ajudes de lloguer (de l’Estat espanyol i de la Generalitat de 
Catalunya), on existeix una prestació específica per a 
situacions d’especial urgència per al pagament del lloguer o 
de les quotes d’amortització hipotecària en situacions 
especials, així com reforçar la borsa d’habitatge de lloguer 
per tal d’oferir uns preus de lloguer inferiors als del 
mercat. Setè.- Demanar al Govern de l’Estat ¡ al Govern de la 



�

� ���

Generalitat de Catalunya que prenguin totes les mesures i 
accions necessàries per tal de dotar als ajuntaments dels 
recursos econòmics i competències adients per fer front, amb 
garanties legals, al fenomen dels desnonaments que es donen a 
ciutats i pobles de Catalunya. Vuitè.- Donar trasllat 
d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels 
Diputats i als diferents grups parlamentaris, a la Mesa del 
Parlament de Catalunya i als diferents grups parlamentaris, a 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions 
veïnals del municipi.” 
 Prossegueix amb l’ús de la paraula la senyora Mata 
Solsona que diu que s’excusa per la formalitat amb la qual 
s’ha presentat aquesta moció; que ja ho ha fet aquest matí 
quan ho ha tramès als portaveus; que s’han d’adaptar cada 
vegada més a la societat en la que es viu, ja que passen 
moltes coses i molt ràpid; que hi ha mitjans tecnològics que 
permeten la comunicació automàtica; que bona part de la gent 
que es troba en la seva part de la taula també treballen, 
però que saben gaudir i utilitzar els mitjans que dóna el 
segle XXI; que es poden permetre reaccionar amb certa 
celeritat per a algunes coses; que és una moció d’un tema que 
ocupa i preocupa totes les ciutats del país; que Figueres, 
lamentablement, també és una ciutat en la qual s’estan vivint 
situacions de gran penúria i de dramatisme econòmic; que hi 
ha famílies que, no només no arriben a final de mes per poder 
pagar les seves despeses ordinàries, sinó que estan en risc 
de perdre el seu habitatge; que són de la ciutat de sempre i 
gent de fa poc temps; que són figuerencs i figuerenques que, 
a part del drama familiar que es viu en el moment d’un 
desnonament, generen un doble problema, ja que en la mesura 
en què els desnonaments s’incrementen la ciutat ha de fer 
front a donar recursos a aquesta gent; que és un tema de 
compromís social, però també de pura racionalitat i d’egoisme 
municipal a l’hora de dir que en la mesura en què es puguin 
preveure els desnonaments es podran estalviar l’atenció a 
nivell de serveis socials; que aquesta moció ha estat 
aprovada a molts altres municipis de diferents configuracions 
en els seus equips de govern; que ha estat aprovada a 
Barcelona, Girona, Olot, Salt, Hospitalet de Llobregat i 
Granollers; que pensa que serà aprovada a moltes més i que no 
voldria que Figueres es quedés enrere en aquesta llista. 

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

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Trilla 
Bevià que diu que de forma general el govern es mostra 
d’acord, però amb un parell d’incisos; que està d’acord amb 
el punt primer i amb el punt segon a), però que vol fer 
l’incís que des de la regidoria d’habitatge i al llarg del 
mes de novembre es procedirà a obrir el procés de concurs per 
adjudicar un gran nombre d’habitatges en règim de lloguer que 
tindran un preus que implicaran una rebaixa del 30% del preu 
de mercat; que està d’acord amb l’apartat b), però que, 
juntament amb la Generalitat de Catalunya, s’està treballant 
amb el Pla Nacional de l’Habitatge 2007-2012 en el qual es 
recullen aquests aspectes de forma àmplia i altres aspectes 
que no estan inclosos a la moció; que està d’acord amb 
l’apartat c) del punt Segon i amb l’apartat d); que, en 
relació als punt d) i e), l’Ofideute és una oficina de la 
Generalitat que ofereix una línies d’ajut a les famílies que 
de forma temporal no poden fer front als pagaments mensuals 
de les quotes hipotecàries i que també actua de mediador 
entre les persones que tenen problemes amb aquests pagaments 
i els bancs i les caixes; que es mostra a favor de l’apartat 
f), però que tal com està plantejat l’enunciat podria portar 
d’alguna manera i de forma implícita a una discriminació 
positiva que no entén, ja que el registre està obert a totes 
les persones que donin compliment als requisits exigits; que 
s’està intentant gestionar que les famílies amb 
problemàtiques econòmiques no arribin a ser desnonades i que 
en el cas d’impagament de la quota hipotecària puguin ser 
mantingudes a la mateixa finca o immoble en règim de lloguer; 
que cal preguntar-se que amb quin objectiu es vol demanar 
l’estadística als jutjats a la qual es fa referència al punt 
Tercer, ja que el Ministeri de Justícia no podrà dur a terme 
aquest extrem degut al col·lapse que hi ha al Jutjat; que es 
pot arribar a conèixer estadísticament com està la situació, 
ja que és obvia; que haurien de ser els mateixos ciutadans 
que pateixen aquestes situacions els que s’haurien de dirigir 
a les oficines d’habitatges per interessar-se per les ajudes 
i poder rebre el suport que requereixen; que està totalment 
d’acord amb el punt Quart; que també està d’acord amb el punt 
Cinquè, que ja s’està portant a terme; que s’ha pronunciat 
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respecte al punt Sisè en l’apartat f); que està d’acord amb 
els punts Setè i Vuitè i que també hauria de constar que és 
bàsic que totes les administracions facin força en el sentit 
de poder acceptar o obligar els bancs a l’acceptació de les 
dacions en pagament. 

Seguidament, intervé el senyor Font Ribera que diu que 
se suma de manera entusiasta a aquesta moció; que vol 
recordar que, a principis d’any, quan la Candidatura d’Unitat 
Popular encara no estava al consistori, però tenia la sort de 
poder entrar mocions gràcies al grup del Partit dels 
Socialistes de Cataluny va presentar una moció en la qual 
molts dels punts es repetien d’aquesta; que tots els grups 
del consistori van votar en contra de tots els punts excepte 
del punt Tercer que ara no veuen clar; que en aquell moment 
tots els grups s’hi van mostrar a favor; que el van votar 
positivament; que sí que té sentit aquest punt Tercer perquè 
un dels problemes grans que té la majoria d’aquestes famílies 
és que no tenen coneixement de l’existència d’ajudes de 
l’administració fins que el procés està en un nivell molt 
final; que si l’Ajuntament tingués accés a les estadístiques 
dels processos que s’estan engegant a la ciutat es podria fer 
una idea de fins a quin punt el que està oferint està 
arribant a la ciutadania implicada; que l’Ajuntament podria 
estar content si sabés que es fan 5 desnonaments setmanals i 
que hi ha 4 o 5 famílies que s’acosten al servei, però que si 
se’n fan 8 o 10 i només hi ha 2 famílies que s’acosten 
s’hauria de replantejar com es fa la difusió i com arriba a 
les famílies interessades. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que la senyora Mireia Mata s’ha disculpat 
perquè ha presentat la moció a les 10, però que a partir 
d’aquí no hauria d’haver dit res més, ja que la fet sentir 
ofesa; que la senyora Mata no sap el que és treballar en una 
fàbrica; que no sap que és fitxar a les 8 del matí fins a les 
3; que allà no es té cap tecnologia, sinó que s’ha d’estar 
treballant i punt; que depèn en quines feines es pot fer 
servir l’ordinador i el mòbil i de passada potser introduir 
una moció; que espera que no hagi hagut de preparar-la i 
redactar-la a la feina, ja que això deu necessitar el seu 
temps, però que potser la senyora Mata es tan ràpida que en 
dos minuts ho té fet; que hi ha feines a les quals no es pot 
portar ni l’ordinador ni la Blackberry, sinó que s’ha de 
deixar a la taquilla la bossa; que només es té l’estona per 
anar a esmorzar i “para de comptar”; que s’ha sentit ofesa; 
que hi ha més gent del plenari o de fora que segur que se 
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senten ofesos tot i que està d’acord amb tota la tecnologia; 
que aquesta moció és una mica complexa; que la senyora 
Trilla, que és una persona experta, porta una estona 
preparant això; que la senyora Mata no pot pretendre que el 
grup popular a causa del treball de cadascú vagi al plenari i 
contesti com s’ha de contestar; que els agrada fer les coses 
ben fetes, mirar-les i preparar-les; que s’ha sentit molt 
ofesa i que la primera part de la intervenció de la senyora 
Mata ha estat bé perquè s’ha disculpat per haver-ho presentat 
a les 10, però que a la segona part s’ha passat. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que procura 
garantir que es pugui votar sempre amb clar coneixement del 
que es vota; que s’han d’autoimposar que quan es discrepa 
sigui per qüestions de fons i no per qüestions formals; que 
seria una bona pràctica que només aquelles mocions que 
realment siguin molt urgents es portin el mateix dia del 
plenari, però que és legítim que les mocions es presentin 
fins el minut abans del plenari; que no deixa de ser una pena 
que per una qüestió formal no sigui possible l’acord unànime 
del plenari en un tema tan transcendent i seriós que afecta 
tantes famílies i que suposa el patiment de tantes persones; 
que s’hauria de discrepar per qüestions de fons i no de 
formes; que quan les formes no són correctes és important que 
es millorin; que la regidora Mata s’ha explicat; que la moció 
s’explica per ella mateixa i que és benintencionada. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Trilla Bevià que diu que un procediment executiu pot durar un 
termini de dos anys; que no veu molt sentit en que avui el 
Jutjat digui que s’han engegat uns procediments perquè pot 
passar que durant els dos anys hi hagi acords transaccionals 
o s’arribi a un acord; que el que és important és que es doni 
coneixement del que s’ofereix; que amb això s’està treballant 
i que s’ha de poder fer un seguit de publicitat de tot el que 
s’està oferint des de Figueres i des de la Generalitat, ja 
que una estadística freda pot donar a entendre, en un moment 
donat, que el ciutadà desnonat queda obligat a anar a 
l’agència. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que s’han de 
quedar amb la informació que ha dit la senyora Trilla segons 
la qual en el mes de novembre 71 habitatges de la ciutat 
seran posats al mercat a un preu que oscil·larà entre el 30% 
i el 40% inferior al que en aquests moments és la norma de 
mercat; que es posaran en règim de lloguer pensant en els 
col·lectius de joves, monoparentals i persones grans; que 
això es fa des de l’oficina municipal d’habitatge d’acord amb 
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la secretaria d’habitatge i que això, sense cap mena de 
dubte, va en la línia de l’esperit de la moció que planteja 
la senyora Mata. 

*************Secretari que diu punt quart i ha de ser 
segon b)????********** 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els 
divuit membres de l’Ajuntament següents: 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, Canet Coma, Mata Solsona, Font Ribera i 
Monfort Peligero; i abstenir-se, el tres membres de 
l’Ajuntament següents: Olmedo Delestal, Borrego Torres i 
Cotcho Pi. 
 

----22. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les següents intervencions: 
 
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula el senyor Font 
Ribera sobre si el quadre que s’ha posat a l’església de Sant 
Pere és un encàrrec directe de l’Ajuntament de Figueres.         
Fa ús de la paraula el senyor Font Ribera que diu que quan 
l’alcalde ha fet el repàs de la seva agenda ha parlat del 
quadre que s’ha posat a l’església de Sant Pere; que pregunta 
que, si tal com s’ha comentat, aquest quadre és un encàrrec 
directe de l’Ajuntament de Figueres i si s’ha participat 
parcialment en el seu pagament; que pregunta que, en cas que 
sigui així, quin és el motiu i si hi ha algun acte 
administratiu formal segons el qual hi ha aquest encàrrec i 
quin tipus de cessió es fa. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que el 
quadre de Sant Pere és un bonic quadre que fa honor al 
raconet que quedava de Sant Pere; que li dóna vida; que és un 
tema que ve de l’any 2009 com ha pogut contrastar directament 
amb l’autor; que s’hi s’ha posat en contacte per poder 
formalitzar aquesta cessió; que és una història una mica 
especial, ja que té l’origen en unes antenes de telefonia 
mòbil; que, en un moment determinat, hi havia unes antenes 
que funcionaven al terrat de l’Ajuntament que es van 
desplaçar a la Parròquia de Sant Pere; que aquestes antenes 
generen una rendibilitat econòmica; que les companyies que 
fan el subministrament paguen; que a través d’un Conveni amb 
l’església de Sant Pere es va determinar que una part 
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d’aquests rendiments serien per finançar una obra per decorar 
l’església de Sant Pere; que està parlant de l’any 2009; que 
es va fer l’encàrrec a l’autor; que, en un moment determinat, 
la parròquia de Sant Pere va rebre els diners de les 
companyies de telefonia; que el mossèn els va ingressar a 
l’Ajuntament; que amb una part d’aquest import es fa front al 
pagament d’aquest quadre; que l’encàrrec és de l’any 2009; 
que l’autor va explicar que la seva elaboració va ser llarga; 
que va fer un primer esborrany que després va rebutjar; que 
després en va fer un segon que va encaixar més bé; que encara 
s’ha d’entregar la factura a l’Ajuntament perquè se li pugui 
abonar; que es coneix quin és l’import, però que encara no ha 
entregat la factura; que és un encàrrec que ve de l’any 2009; 
que l’import es finança d’acord amb les quantitats que han 
generat les companyies de telefonia mòbil i que queda pendent 
de pagament perquè no s’ha rebut la factura. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Font Ribera que diu que entén que, a part d’aquests diners 
que vénen de les telefòniques, l’Ajuntament no hi ha posat ni 
un euro més; que el procediment li sembla estranyíssim i que 
no entén perquè l’autor no va directament al capellà i es 
posen d’acord. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que  
efectivament que sí. 
 
----Assistència social: Pregunta que formula el senyor Canet 
Coma sobre si Altem passa per una situació econòmica 
delicada. Fa ús de la paraula el senyor Canet Coma que diu 
que la seva intervenció és arran de dos temes que han sortit 
a l’ordre del dia i que li ha semblat que era millor separar-
los; que un és que quan l’alcalde ha parlat de la seva agenda 
institucional ha fet referència a una reunió amb la gerència 
d’Altem; que Figueres és una ciutat relativament petita; que 
a vegades hi ha rumors que poden perjudicar institucions 
importants; que seria bo que l’alcalde, no només com a 
alcalde, sinó en qualitat de patró d’Altem digués alguna 
cosa, ja que hi ha el rumor que s’hauria de tallar de cap; 
que aquest és que l’Altem passa una situació econòmica molt 
delicada amb proveïdors que no cobren; que és una institució 
prou important per a tothom per la feina que fa; que pregunta 
si de l’entrevista amb la gerència de l’Altem la Presidència 
n’ha tret la conclusió que això realment és així; que si està 
en vies de solució o si és que no hi ha cap tipus de problema 
econòmic i que Altem no corre cap risc de solvència com a 
entitat molt important per a tota la gent de la comarca. 
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 Seguidament, intervé la Presidència que diu que si el 
senyor Canet ho considera oportú després la Presidència li 
manifestarà què en pensa, però que ara donarà resposta el 
senyor Manuel Toro que, a més de tinent d’alcalde, és 
vicepresident de la Fundació Altem. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que la Fundació Altem és en aquests moments una 
Fundació; que era associació fins a l’any 2000; que a partir 
del moment en què es constitueix una Fundació adquireix una 
volada totalment diferent; que d’un dèficit que tenia 
cronificat es passa a una activitat amb un creixement 
important, tant d’usuaris com de professionals que els 
atenen; que en aquests moments hi ha més de 300 usuaris i 230 
professionals; que té un pressupost francament important, 
però que la part més petita d’aquest pressupost és la que 
aporten els usuaris o les seves famílies; que Altem depèn 
totalment de les administracions i dels convenis que té 
signats amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i el 
Consell Comarcal; que Altem és especialment sensible a 
qualsevol problema que hi pugui haver de tresoreria, però no 
de finançament; que s’ha comentat la problemàtica que 
existeix en el moment en què es demanen determinades 
subvencions, ja que s’han de finançar i l’import de les quals 
no arriba fins al cap d’un any i mig; que durant un any i mig 
l’administració corresponent ha de finançar tot aquell 
pagament; que Altem és especialment sensible en aquest tema; 
que no és d’ara, sinó que històricament s’ha patit sempre el 
fet que les administracions es demoren en els pagaments; que 
sempre s’ha anat solucionant a base d’operacions de crèdit 
amb entitats financeres que permeten cobrir aquest forat 
entre el que és el moment en què es presta el servei i el 
moment en què es rep l’import del servei; que tot això es fa 
crític quan la gerència d’Altem es reuneix amb l’Alcalde per 
comentar el fet que la Conselleria corresponent diu que en 
aquell moment no farà front a determinades aportacions que 
s’havien de fer, sinó que es retardarien dos o tres mesos; 
que provoca una situació d’inquietud a la gerència d’Altem i 
als que s’ocupen, ja que això impedia pagar els sous dels 
professionals que hi estan prestant el servei; que s’està 
parlant de més de 220 famílies que no podien rebre el sou en 
aquell moment; que aquest va ser l’objecte de la reunió; que 
mentre es va demanar la reunió i es va celebrar es va rebre 
l’ingrés del 50% d’aquell import amb la qual cosa ja es va 
poder solucionar aquella crisi immediata de tresoreria; que 
una setmana després es va ingressar l’altre 50%; que la 
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situació d’Altem és de crisi financera permanent; que des del 
punt de vista dels pressupostos hi ha superàvit anual, però 
que no rep tot el que li deuen i que aquest any hi havia uns 
30.000 euros de superàvit, però que és un superàvit que no 
elimina les tensions de tresoreria. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que agraeix la informació, ja que coincideix una mica amb 
el que sabia; que el senyor Toro li ha donat la clau per 
entendre-ho; que són tensions de tresoreria, però no tensions 
pressupostàries i que són inevitables en aquest terreny. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que la segona quinzena de setembre i la 
primera d’octubre van ser especialment crítiques per a tot el 
sector; que el govern va manifestar que estava al seu costat 
en algun moment puntual precipitant, avançant o anticipant 
algun pagament que pogués mitigar algun dels efectes de les 
tensions de tresoreria que estaven patint; que va agrair molt 
el compromís de la intervenció municipal que en la mesura que 
va poder va ajudar en allò que correspon i que, com ha 
explicat molt bé el senyor Toro, la situació té aquesta 
fragilitat a la qual s’afegeix aquell deute crònic que hi ha 
de quan era una associació. 
 
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula el senyor 
Casellas Borrell sobre si es pot precisar la mecànica que 
s’ha seguit amb el quadre de l’església de Sant Pere. Fa ús 
de la paraula el senyor Casellas Borrell que diu que havia 
demanat abans la paraula arran de la intervenció del senyor 
Font en relació al tema del quadre de l’església; que no 
pretén fer cap crítica sobre del cost, ja que fa temps que ha 
renunciat a entendre les prioritats inversores de la 
Presidència; que demana al senyor Toro si pot precisar més 
l’explicació, ja que diu que és arran d’un conveni sobre les 
antenes de l’església; que és l’església la que rep, però que 
la factura és a nom de l’Ajuntament; que pregunta la mecànica 
d’això; que pregunta si els diners de les operadores han 
passat per l’església i han anat a l’Ajuntament; que el té 
intrigat per què la factura és a nom de l’Ajuntament; que 
pregunta si es pot precisat i si es poden dir les xifres de 
la factura; que voldria saber ben bé el mecanisme pel qual 
s’emet la factura a nom de l’Ajuntament; que, com a crítica a 
la Presidència i des d’un punt de vista estrictament 
ideològic, el que no ha agradat al grup socialista ha estat 
el fulletó i tota la festa; que està molt bé que hagi vingut 
el senyor Bisbe i les autoritats eclesiàstiques que siguin 
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pertinents, ja que és una festa que se celebra a casa seva, 
però no amb això de “convidar a la inauguració - benedicció”; 
que des de l’Ajuntament s’haurien d’inaugurar coses des d’una 
perspectiva estrictament laica; que no sol assistir a l’ofici 
solemne; que al grup socialista no li sembla bé que una festa 
religiosa d’una determinada confessió sigui eix de les 
festes; que aquest fulletó es podria haver fet des de 
l’església convidant a la benedicció per part del senyor 
Bisbe; que l’Alcalde el que hauria d’haver fet és inaugurar 
una obra i que el grup socialista vol manifestar el seu 
desgrat amb aquests tipus d’impressions en el fulletó amb el 
logotip de l’Ajuntament i de la manera com ha anat. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que els 
ingressos de les companyies de telefonia corresponien a 
l’Ajuntament, però que les antenes estan situades al campanar 
de l’església i que per algun estrany motiu que desconeix i 
que no ha aclarit ni el mossèn ni ningú van anar a parar als 
comptes de la parròquia de Sant Pere; que s’inicia tot un 
procés que ja havia fet l’anterior regidor d’hisenda en el 
qual hi havia aquestes quantitats, una sèrie d’activitats que 
havia fet la parròquia i el tema del quadre, però que es 
deslliga totalment d’aquesta qüestió; que hi havia uns 
ingressos a la parròquia que corresponien a l’Ajuntament; que 
s’havien de regularitzar; que la parròquia va ingressar 
aquests diners als comptes de l’Ajuntament; que els 
justificants estan a la comptabilitat municipal; que queda 
regularitzada aquesta situació; que amb aquests ingressos 
l’Ajuntament fa front al pagament del quadre; que cal 
preguntar-se si una quantitat que correspon cobrar a un 
particular és alguna cosa que es pot publicitar al Ple o si 
és una dada que els grups de l’oposició poden consultar 
després en comptabilitat municipal i que seria més sensat 
consultar-ho a la comptabilitat municipal que no fer-ho 
públic i notori al Ple. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que els grups de l’oposició han de tenir tota la 
informació; que no és partidari de dir l’import precís de 
l’obra adquirida al senyor Lluis Roura; que és l’obra més 
monumental que té exposada, ja que el propi pintor va dir que 
potser es ruboritzaria algun dels seus clients perquè n’han 
pagat molt més; que és propietat de la ciutat com ha explicat 
el senyor Manuel Toro, ja que l’únic que es formalitzarà 
administrativament és un conveni de cessió per a la seva 
exposició a la parròquia de Sant Pere, però que serà un be 
moble de la ciutat; que el senyor Roura estava molt 
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interessat que la ciutat tingués un quadre d’aquestes 
característiques i d’aquesta magnitud i que té a veure amb el 
paisatge del Baptisme de Jesús; que té una simbologia i un 
valor obvi per a la cultura en general i per a la cultura 
catòlica en concret; que va dir que si es fes l’anàlisi en 
termes de comparació del que ha cobrat a algun altre client 
que segueix la seva obra potser s’enfadaria, ja que a la 
ciutat de Figueres li ha fet un preu mòdic des del punt de 
vista del mercat de l’art i que molt de gust es donarà tota 
la informació que els grups vulguin, ja que tenen tot el dret 
a conèixer quin és l’import precís d’aquest quadre, però que 
prefereix que, si això es fa públic, sigui per una 
indiscreció dels grups i no de la Presidència per un 
compromís personal amb el senyor Roura. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas 
Borrell que diu que si hi ha una factura a nom de 
l’Ajuntament són comptes públics; que s’acabarà sabent; que 
acabarà transcendint; que no sap trobar la paraula; que no 
vol dir que sigui una rebequeria, però que li sembla una mica 
donar voltes a una cosa que no té més; que no fa cap crítica; 
que la indiscreció no serà del grup socialista, però que si 
es paga una factura sortirà a tots els comptes de 
l’Ajuntament i que estan perdent el temps. 
 
----Servei municipals: Preguntes que formula el senyor 
Borrego Torres sobre el motiu pel qual no hi ha hagut una 
línia d’autocars al cementiri el dia de Tots Sants i sobre si 
gent de Fisersa anirà al carrer. Fa ús de la paraula el 
senyor Borrego Torres que diu que l’any passat, a petició del 
grup popular, es va fer possible que el dia de Tots Sants hi 
hagués una línia d’autocar que comuniqués amb el cementiri; 
que aquest any aquesta línia no hi ha estat i que pregunta 
que per quin motiu. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquest 
any no es va valorar oportú per part de la gerència; que 
tampoc es tenia la dada precisa que hagués estat un servei 
molt justificat; que no es va preveure; que no ha arribat cap 
comentari que es trobés molt a faltar, però que si el senyor 
Borrego té aquesta impressió es podria estudiar en futures 
edicions. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que si es treu tot allò que no 
funciona no sap per què està funcionant l’autocar elèctric; 
que suposa que en nom d’una crisi a vegades s’estan posant en 
marxa d’altres qüestions; que hi ha molta preocupació a 
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Fisersa que li han transmès bastants treballadors; que hi ha 
un principi d’acomiadament d’un xofer d’autocar, de dos 
empleats del Sare i una reducció del sou; que troba molt 
lamentable que sortissin als mitjans de comunicació el 
conseller delegat i el gerent amb cares somrients perquè hi 
haurà superàvit, però sense donar explicacions de si aquest 
superàvit serà gràcies a llocs de treball; que si aquest 
Ajuntament diu que vol posar en marxa llocs de treball no pot 
posar gent al carrer; que hi ha famílies que estan 
preocupades per saber si hi aniran o no i que pregunta sobre 
aquest aspecte. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que el senyor Borrego ha de fer una assemblea general a la 
seva formació per acordar si estan tots determinats a reduir, 
minimitzar i acabar amb el dèficit que genera aquesta 
institució; que cal preguntar-se si s’han d’analitzar els 
costos dels serveis municipals i veure quins són realment 
molt deficitaris o si s’ha d’entrar en un debat polític sobre 
quines coses són prioritàries i quines no; que si tot això 
s’ha de fer hi ha dues estratègies a seguir; que una és 
aconseguir majors ingressos i l’altra és reduir 
significativament les despeses; que no hi ha cap altra 
alternativa; que o s’augmenten els ingressos o es redueixen 
les despeses; que reduir les despeses només es pot fer de 
dues maneres com són gestionant més bé o tancant i reduint 
serveis; que els grups municipals han de decidir quin és el 
seu recorregut; que es pot donar la paradoxa que, en un 
mateix  plenari, el senyor Borrego faci compatible demanar la 
pervivència de determinats serveis, encara que siguin 
obertament deficitaris, amb exigir rigor pressupostari i 
estalvis; que això no lliga; que el senyor Borrego primer 
pregunta com és que el dia de Tot Sants no es posen 
autobusos, però que això ho fa compatible amb què hi hagi el 
risc que s’hagin de retallar despeses i algun lloc de treball 
que no es justifica de forma suficient que no es renovi quan 
s’acabi el contracte; que posar els autobusos costa diners; 
que no ho diu amb ànim de polemitzar, però que es té un 
pressupost desquadrat; que es va desquadrar l’any 2009 i 2010 
i que, previsiblement, el 2011 també acabarà amb dèficit; que 
tots estan determinats a minimitzar o extingir aquest dèficit 
i quadrar el pressupost; que s’ha d’aplicar una estratègia de 
combat amb aquest dèficit; que això vol dir, lamentablement, 
reduir serveis, però que s’ha de mirar que siguin aquells més 
prescindibles i que s’ha de gestionar més bé com es procura 
fer i com reconeix la ciutadania àmpliament. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que el grup popular ha estat coherent; 
que la Presidència diu que un xofer d’autocar es 
prescindible, però que aquesta línia farà que la gent tingui 
un pitjor servei; que si hi haguessin menys càrrecs de 
confiança potser l’Ajuntament també funcionaria igualment; 
que això és segons el punt de vista de la Presidència; que 
per al grup popular un xofer és imprescindible, però que per 
a la Presidència sembla que no i que al final serà el ciutadà 
el que patirà. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que qualsevol bateria de propostes o propostes concretes que 
el senyor Borrego vulgui fer arribar per millorar els 
ingressos o per reduir les despeses seran molt ben rebudes i 
estudiades per aquest govern i que, si es pot, seran 
implementades. 
 
----Vies publiques: Pregunta que formula el senyor Monfort 
Peligero sobre si es creu que l’avinguda Vilallonga està ben 
senyalitzada com a zona 30. Fa ús de la paraula el senyor 
Monfort Peligero que diu que en el seu moment no es va 
construir un carril a l’avinguda Vilallonga al·legant que 
seria una via d’ús preferencial per a les bicicletes; que la 
via 30 està encarada a facilitar l’ús de motocicletes i 
bicicletes per davant del cotxe i dels camions; que pregunta 
si el govern creu que està degudament ben senyalitzada 
aquesta zona 30, ja que ha rebut queixes dels usuaris de 
bicicletes d’adelantaments de cotxes bastant perillosos; que 
pregunta si està ben senyalitzat i que, si no ho està, si 
tenen pensat senyalitzar-ho degudament per tal de facilitar 
la circulació de bicicletes i motocicletes de baixa 
cilindrada. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
criteri que ha seguit el govern de la ciutat en els darrers 
anys ha estat d’intentar minimitzar la presència d’elements a 
l’espai públic; que això és una tensió entre minimitzar-ne la 
presència i, alhora, donar les garanties de seguretat 
necessàries i d’ordenació i priorització dels uns davant dels 
altres o dels uns convivint amb els altres; que en qualsevol 
projecte de reurbanització s’ha intentat minimitzar la 
presència dels senyals i d’elements de pintura; que s’ha de 
recordar aquella controvèrsia que preocupava tant al senyor 
Borrego sobre si s’havien de pintar o no els passos de 
vianants; que el govern era gasiu a l’hora de pintar passos 
de vianants, però que el senyor Borrego prevenia que no es 
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veien i que la gent se sentia insegura perquè no sabia si 
podia o no passar; que la lògica sempre és que com menys 
impacte en l’espai públic hi hagi millor; que una zona 30 com 
l’avinguda Vilallonga inevitablement és conflictiva; que el 
senyor Monfort posa l’accent en el perill per als que van en 
bicicleta, però que també es reben contínuament queixes de 
ciutadans que van a peu i que veuen com els ciclistes, per a 
la seva pròpia seguretat, pugen sobre la vorera; que amb això 
el govern s’hi troba contínuament; que a vegades això passa a 
l’avinguda Vilallonga i també als carrers que tenen 
llambordes, ja que els ciclistes veuen que es incòmode i van 
per una superfície millor; que de moment s’està combatent a 
través de la Guàrdia Urbana i de l’aplicació de l’ordenança; 
que aquest tema no és fàcil; que es resisteix a incrementar 
la senyalització; que si el senyor Monfort està convençut que 
amb una millora puntual de la senyalització en algun punt 
determinat es podria resoldre algun problema  el govern està 
obert a parla-ne i que l’escoltarien personalment amb molt de 
gust. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Monfort Peligero que diu que agraeix l’explicació, però que 
dedueix que la resposta ve a dir que s’està solucionant 
posant multes; que, tal com està la situació, potser s’hauria 
d’informar els conductors que allò és una zona 30; que ara la 
gent no està per pagar multes; que els ciclistes tenen el 
dret a poder circular per la via que els hi pertoca amb tota 
seguretat; que creu que val la pena invertir en algun tipus 
de senyalització que avisi als conductors que és una zona 30 
per tal de poder evitar aquesta multa i que fa falta 
senyalitzar-ho correctament per evitar aquestes dues 
situacions. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que hi està totalment d’acord; que es té la ciutat que es té 
i la xarxa de carrers que es té; que l’avinguda Vilallonga en 
el seu punt més ample té una amplada d’uns quinze metres; que 
això dóna per al que dóna; que el conflicte és una mica 
inevitable i que s’ha d’aprendre a conviure-hi, però que s’ha 
d’intentar minimitzar. 
 
----Patrimoni municipal: Prec que formula el senyor Font 
Ribera perquè es busqui la complicitat de la ciutadania per 
poder tirar endavant projectes propis tal com es va fer amb 
la reunió informativa sobre el Castell de Sant Ferran. Fa ús 
de la paraula el senyor Font Ribera que diu que com ha 
comentat l’Alcalde el dia 25 d’octubre es va celebrar la 
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reunió informativa sobre el Castell de Sant Ferran; que des 
de la Candidatura d’Unitat Popular es valora molt 
positivament com va anar la reunió; que agraeix l’Alcalde el 
fet de convocar-la; que l’anima a que se’n facin més en el 
futur sobre altres temes; que la posició de la Candidatura 
d’Unitat Popular ja és coneguda; que vol la desmilitarització 
del Castell de Sant Ferran i el retorn a la ciutat; que 
demana al govern que continuï sempre buscant, en la mesura 
del possible, la complicitat de la ciutadania; que a la 
reunió es va veure que es poden trobar línies amb les quals 
la ciutadania pot acompanyar el govern pel que fa a poder 
tirar endavant projectes propis i parar una mica els peus a 
la política de fets consumats del Ministerio; que ahir va 
descobrir que a la web de l’Ejercito de Tierra ja es 
publicita el Museo Histórico Militar de Figueres i que 
s’hauria de buscar la complicitat de la ciutat, si és 
necessària, per poder tirar endavant projectes propis.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que està 
totalment d’acord. 
 
----Serveis municipals: Pregunta que formula el senyor Canet 
Coma sobre si s’està obligat a assumir el transport urbà 
col.lectiu. Fa ús de la paraula el senyor Canet Coma que diu 
que al llarg de les intervencions han aparegut dos temes que 
voldria que s’aclarissin; que ha cregut entendre que el 
regidor d’educació parlava de la necessitat d’una nova 
zonificació per intentar resoldre alguns problemes; que la 
zonificació es recent; que si ara es diu a la ciutadania que 
una de les solucions ha de ser una nova zonificació es 
preguntarà que què es fa des de l’Ajuntament i que què es fa 
des del món de l’ensenyament, ja que acaba resultant un 
contrast que faci pocs mesos que s’hagi fet nova i que ara es 
digui que s’ha de resoldre; que el govern té tot el suport 
que calgui, però que han de ser conscients que emetre 
missatges que cal zonificar novament quan s’acaba de 
rezonificar és un problema i es crearia una certa inquietud; 
que comparteix que caldria fer una altra zonificació 
diferent; que està d’acord amb el senyor Godoy, però que 
s’hauria d’argumentar d’una manera que no sembli que entre 
tots s’està improvitzant; que estaven parlant de transport; 
que ha cregut entendre que l’Alcalde deia que Figueres, com a 
ciutat que no arribava a 50.000 habitants, no tenia 
l’obligació d’assumir el transport urbà col·lectiu; que l’ha 
sorprès; que segur que l’Alcalde està més informat, però que 
tenia entès que les capitals de comarca estaven obligades a 
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oferir-lo i que Figueres no en podria prescindir, sinó que 
com a capital comarcal està obligada a oferir-lo.  
 Seguidament, intervé el senyor Godoy Tomàs que diu que 
el que estava comentant de zonificació anava lligat amb el 
tema planificació; que està totalment d’acord que es va fer 
recentment una zona única; que està en converses amb els 
serveis territorials d’ensenyament per veure si hi pot haver 
una possible escola nova i diferents opcions que haurien de 
passar per la comunitat educativa com són els  centres 
educatius i direccions de centres i el consell escolar 
municipal; que la proposta i la idea és pensar en un futur i 
que ja es veurà per on surten les coses igual que les 
inscripcions de centres de primària i secundària. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que fins als 50.000 habitants no correspon tirar endavant 
obligatòriament la xarxa de transport urbà col·lectiu; que no 
s’ha de confondre amb qualsevol iniciativa de transport 
escolar; que el govern de Catalunya no ajuda de forma 
sistemàtica i a través de les convocatòries d’ajuts 
ordinàries els municipis menors de 50.000 habitants; que això 
és així sempre; que ha de procurar mantenir l’elogi a 
l’alcalde Armangué perquè va apostar per una xarxa de cohesió 
entre el centre i els barris; que hi va apostar, però que ha 
de fer notar que si demà es decideix deixar-ho de prestar 
ningú pot retreure res; que això no passa en relació a la 
depuració de les aigües; que aquest és un tema complicat que 
no acostuma a sortir al plenari, però que hauria de preocupar 
perquè es cronifica fer un esforç econòmic molt fort; que els 
ciutadans paguen un cànon important pel consum de l’aigua que 
el rep la Generalitat de Catalunya, però que aquesta no 
retorna els diners a la ciutat; que aquesta situació és molt 
complicada i que espera que se solucioni a curt o mitjà 
termini, ja que cada mes l’Ajuntament s’empassa 90.000 euros 
en relació a garantir aquesta competència obligatòria 
d’aigua, però que el que rep el cànon no el paga. 
 
----Protocol: Pregunta que formula el senyor Casellas Borrell 
sobre el viatge a Craiova. Fa ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que pregunta sobre el viatge a Craiova, ja 
que de la nota del servei de premsa semblava que s’havia anat 
a celebrar Sant Dimitri i no massa més; que està segur que ha 
estat un viatge molt important i que estaria bé que el govern 
fes un “rapport” en el Ple per poder conèixer el que s’hi va 
anar a fer. 
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 Seguidament, intervé la Presidència que diu que en el 
marc de relació que es té d’agermanament entre la ciutat de 
Craoiva i la de Figueres es produeixen molts actes que no són 
ni molt ni poc importants, però que considera que és 
necessari fer-los; que es va rebre la invitació per estar 
presents a les festes majors de la localitat; que hi va haver 
una agenda de treball; que no s’ha de perdre de vista que la 
comunitat romanesa a la ciutat té prop de 900 persones; que 
per la complicitat que es vol tenir i perquè se sentin a gust 
a la ciutat es procura atendre aquests tipus d’invitacions 
que també es fan a la inversa, ja que fa poques setmanes hi 
van haver diverses iniciatives culturals al Teatre Municipal 
patrocinades i finançades en bona mesura per la ciutat de 
Craiova; que per raons d’agenda política no hi va poder 
assistir com li hauria agradat i que hi van assistir la 
tinent d’alcalde i el regidor de drets civils i participació. 
 
---- Durant la intervenció de la Presidència, a les divuit 
hores i cinquanta-tres minuts, prèviament autoritzat per la 
Presidència, s’absenta de la sessió el senyor Canet Coma. 
 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Felip 
Torres que diu que va ser un gest de cortesia; que es va 
acceptar la invitació de la ciutat de Craiova; que va ser 
arran del convit per part de l’Ajuntament de Craiova 
d’assistir a les commemoracions que es fan amb motiu del 
patró local, Sant Dimitri; que hi va assistir amb el regidor 
d’acció cívica i participació ciutadana; que hi van haver 
visites institucionals, tant per motius d’interès econòmic 
com d’interès cultural; que hi van ser tres dies; que els va 
rebre el senyor Alcalde, el Vicepresident del Consell 
regional, la Directora General d’Afers Exteriors, el 
President de la Cambra de Comerç i el Prefecte; que tots es 
van interessat per la població romanesa que està afincada a 
Figueres i a l’Empordà; que també es van interessar per 
l’estructura de govern que hi ha a la Comunitat Autonòma de 
Catalunya dins de l’Estat i a Figueres com a govern local; 
que es va parlar sobre la possibilitat de col·laboració que 
hi podria haver amb la ciutat de Figueres a través d’algun 
dels seus agents econòmics i socials respecte a l’il·lusió 
que té Romania, ja que es veuen com a futurs destinataris de 
les ajudes de la Unió Europea; que es van plantejar si es 
podria establir un punt de conjunt o de col·laboració 
permanent pel que fa a la possibilitat d’atreure inversors 
cap allà i perquè hi poguessin haver aquestes relacions 
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contínues en matèria de desenvolupament de programes 
europeus; que també van tenir trobades amb la Cambra de 
Comerç de Girona i que es va parlar de la possible 
col·laboració entre la Universitat de Craoiva i la de Girona 
per les similituds que tenen les llengües catalana i romanesa 
com a llengües romàniques i per a la possible instauració 
d’algun tipus d’estudi a la Universitat de Craoiva en llengua 
catalana. 
 
---- Durant la intervenció de la senyora Felip Torres, a les 
divuit hores i cinquanta-sis minuts, compareix el senyor 
Canet Coma que es reincorpora a la sessió. 
 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas 
Borrell que diu que els felicita per aquest viatge tan útil. 
 
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula la senyora 
Olmedo Delestal sobre per què s’ha de comprar el local del 
carrer Sant Pau. Fa ús de la paraula la senyora Olmedo 
Delestal que diu que continua amb el tema del local del 
carrer Sant Pau; que envia preguntes i que passa instàncies a 
l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà i que no es 
contesten; que la setmana passada, al diari Empordà, la 
Presidència va dir que aquest tema ja estava acabat; que 
faltava alguna cosa administrativa, però que ja es tancava la 
compra d’aquest local; que la Presidència va dir que es 
pagaria un 30% menys; que passar d’1.500.000 a 1.000.000 
d’euros troba que igualment és car; que encara no sap per què 
es vol comprar aquest local; que no sap si la pregunta 
l’hauria de fer al senyor Manuel Toro, ja que potser si ell 
li respon ho entendrà; que la Presidència no ho s’acaba 
d’explicar; que pregunta per què s’ha de comprar i que quina 
necessitat hi ha; que es parla tota l’estona de reduir 
despeses, però que la compra d’aquest local més les obres 
puja a prop d’1.400.000 euros; que la Presidència no es pren 
prou seriosament aquest tema; que el grup popular és pesat, 
però que si hi han d’anar serveis socials s’hauria de crear 
un altre concurs; que no es necessiten més de 1.000 metres; 
que reconeix que el personal de serveis socials està molt 
malament i que necessiten un local nou, però que s’hauria de 
crear un concurs nou; que s’hauria de buscar un local més 
petit; que ara hi ha els locals que es vulguin; que no hi ha 
cap necessitat de comprar això perquè en el seu moment ja es 
va comprar la Casa Nouvilas per anar-hi benestar social, el 
Consorci o serveis municipals; que pregunta que per què s’ha 
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de fer aquesta despesa i que li haurien d’explicar d’una 
manera que ho pugui entendre. 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que ho 
intentarà explicar des d’un punt de vista estrictament 
administratiu; que en el seu moment hi va haver per a aquest 
local un procediment administratiu complert en el qual es van 
posar a buscar en el mercat locals que poguessin complir el 
requisits que es demanaven en aquell moment per a una sèrie 
de funcions molt concretes; que aquest procés es va 
completar; que es va determinar que aquest era el local 
adient; que es va tancar un contracte de lloguer segons el 
qual la meitat del preu va a una possible opció de compra i 
l’altra meitat és una quantitat que es paga en concepte de 
lloguer pur i dur; que en aquests moments la situació canvia 
quant a les funcions últimes que haurà de desenvolupar aquest 
local, però que continua essent per a benestar social; que la 
situació immobiliària també ha variat el suficient com perquè 
els propietaris del local es plantegin rebaixar el preu i les 
condicions que permetrien accedir a la compra per part de 
l’Ajuntament; que ara hi ha sobre la taula la possibilitat 
d’adquirir el local fent que la totalitat dels pagaments 
mensuals vagin en concepte de compra; que no hi ha cap 
quantitat que vagi en concepte de lloguer; que es podrien fer 
en uns terminis d’anys que permetrien que l’Ajuntament no 
s’hagués de plantejar un pagament intens en aquests moments, 
sinó que continuaria pagant bastant menys del que està pagant 
en aquests moments i que, a més a més, tot el que està pagant 
aniria per a la compra i que s’estan anticipant unes 
quantitats mensuals en concepte de compra d’un local al qual 
se li donarà ple funcionament i funcionalitat en el moment en 
què s’hagin fet totes les modificacions i reformes adients, 
però que des del punt de vista administratiu té tot el sentit 
en concepte d’adquisició i també molt de sentit des del punt 
de vista econòmic. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que el senyor Toro ha dit el mateix; 
que es pensava que aportaria alguna llum, però que ha vingut 
a dir el mateix que el senyor Alcalde; que no contesten les 
preguntes; que ella és insistent, però que el govern repeteix 
el mateix ja fa quatre mesos; que pregunta que per què volen 
aquest local i que per què es necessita; que no es necessita 
ni com a compra ni com a lloguer; que el govern vol 
hipotecar-se a vint anys; que no n’hi ha cap necessitat; que 
es va comprar la Casa Nouvilas perquè hi pogués anar serveis 
socials; que s’haurien d’esperar; que s’haurien d’invertir 
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aquests diners en una cosa que ja és propietat de 
l’Ajuntament; que pregunta que per què s’ha de comprar aquest 
local i que què s’hi ha de fer; que no sap si no s’explica bé 
o si és que no la volen entendre; que no hi ha cap necessitat 
de comprar aquest local; que s’està parlant de més 
d’1.000.000 d’euros; que si serveis socials necessita un 
local s’hauria de fer un concurs; que està segura que es pot 
trobar un local per una quarta part que aquest; que quan 
s’hagi superat tot aquest context de crisi s’hauria d’apostar 
per la Casa Nouvilas que es va comprar per a això; que 
arreglar la Casa Nouvilas no valdrà la compra i les obres del 
local del carrer Sant Pau; que és de sentit comú; que el 
govern està parlant de reduir despeses; que han dit que el 
senyor Borrego es contradeia perquè ha demanat un servei, 
pero que el govern sí que es contradiu; que la finalitat de 
l’Ajuntament és reduir despeses i donar un bon servei al 
ciutadà que per això paga; que amb l’increment que hi haurà 
de taxes i impostos els ciutadans ja es mereixen uns bons 
serveis; que no contesten; que tornaran a dir un “rotllo”; 
que ho diu sense mal to i que a la Presidència també li pot 
semblar que ella es una llauna, però que encara no li ha dit 
per què vol aquest local. 
 Seguidament, intervé la senyora Cotcho Pi que diu que la 
Presidència ja li ha dit per què vol aquest local 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo que diu que la senyora Cotcho potser ho ha entès, però 
que ella no i que això es molt preocupant. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que la 
crítica de la senyora Olmedo ha anat evolucionant en 
l’exercici de control; que abans hi havia dos aspectes; que 
el primer era si s’havia actuat correctament des del punt de 
vista administratiu; que sembla que ara aquest tema ja ha 
quedat aclarit i alliberat; que s’ha explicat que hi hagut un 
procediment administratiu que ha garantit la lliure 
concurrència; que només s’hi va presentat una oferta; que la 
Presidència no pot agafar pel coll a cap propietari perquè es 
presenti a una petició d’ofertes per llogar un local a 
l’Ajuntament de Figueres; que aquestes darreres setmanes 
s’han estat alliberant els dubtes que el grup municipal 
popular pot tenir sobre la via administrativa; que ara se 
n’hauria de parlar tranquil.lament; que no cal enfadar-se; 
que comprén i valora l’exercici de control que el grup 
populat fa al govern de la ciutat, però que més allà del tema 
i dels dubtes que tenien des del punt de vista administratiu 
hi ha l’aspecte d’opinió política; que el govern considera 
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que fa bé de voler posar els serveis socials en aquests 
locals; que potser la senyora Olmedo diria que si fos 
alcadessa no ho faria, sinó que els posaria en un altre lloc; 
que rehabilitar amb la dignitat i qualitat que mereix un 
equipament com la Casa Nouvilas suposaria una inversió a 
l’entorn d’uns 4.000.000 d’euros; que això s’ha de tenir en 
compte; que quan el context econòmic sigui favorable es podrà 
fer la inversió que es mereix un edifici tan noble i de valor 
patrimonial tan gran com la Casa Nouvilas; que aquesta és la 
posició política del govern; que és discutible; que es va 
aprofitar una oportunitat per adquirir aquest immoble en el 
qual algun dia es farà un gran equipament per a la ciutat; 
que, a més a més, hi va ajudar la comarca; que la Casa 
Nouvilas té la seva dinàmica i la seva lògica; que si 
l’economia no canvia no serà l’alcalde que posi en 
funcionament aquest equipament; que la senyora Olmedo s’ha de 
fixar que es disgusta i molesta perquè no se l’escolta; que 
això és una qüestió d’opinió política; que ha de respectar 
que el govern ho vulgui fer d’aquesta manera, ja que s’ha fet 
amb tota mena de criteris de legalitat i d’oportunitat; que 
quan el grup municipal popular va denunciar que era 
excessivament car per l’erari municipal perquè el context 
havia canviat respecte quan es va treure el concurs, el 
govern va decidir que s’havia de renegociar; que es va donar 
la indicació al gerent del govern que es posés a negociar 
aquest tema; que es va aconseguir una millora significativa 
de les quantitats i de l’exercici de l’opció de compra; que 
més no se li pot dir; que la senyora Olmedo ho pot portar a 
cada Ple; que es poden entretenir a explicar-ho; que ara ja 
estan en un punt en el qual la discrepància és de criteri 
polític; que uns ho farien, però que els altres no; que està 
d’acord en que si la senyora Olmedo estigués al govern això 
no es faria; que els serveis socials municipals necessiten un 
canvi de continent urgent que en l’administració vol dir a un 
any i mig vista i que es necessita prendre decisions 
ràpidament. 
 A continuació, intervé la senyora Cotcho Pi que diu que 
la Presidència ha dit que ha canviat el context de les coses; 
que aquest magatzem o com se li vulgui dir de nom és una cosa 
totalment invendible, ja que si no s’hi fa una sala de festes 
o un cine no s’hi pot fer res més; que cal preguntar-se que 
si aquests senyors s’han adaptat a baixar-ho per què no es fa 
com es fa amb el pisos que es poden pagar a vint o vint-i-
cinc anys; que es podrien pagar cada mes 1.000 o 2.000 euros 
i al cap d’equis anys esdevenir porpietaris; que si aquests 
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senyors el volen vendre perquè no saben què fer d’ell haurien 
de fer com si es comprés un pis a vint o trenta anys; que 
després tots estarien encantats perquè és un lloguer baix; 
que es poden fer les despeses si es un lloguer baix de 1.000 
o 2.000 euros; que es pot comprar com un pis; que els que 
estan aquí potser ja no estaran a l’Ajuntament, però que els 
altres ho recolliran; que els seus fills d’aquí vint-i-cinc 
anys podran dir que la seva mare va donar una proposició 
segons la qual això es té i que s’hi tenen els serveis 
socials; que s’ha de buscar una comoditat perquè aquests 
senyors s’adaptaran a tot, ja que d’això no se’n farà res; 
que no s’hi pot fer ni un supermercat perquè els camions no 
poden descarregar allà; que això que la Presidència proposa 
és ideal allà; que donarà vida al carrer Sant Pau perquè està 
mort des de que van tancar Las Vegas; que se’ls ha de 
proposar; que han canviat els contextes; que si es vol pagar 
un tant cada mes i es conformen es pot tirar endavant i que 
els hi ha donat una solució. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que 
pregunta si s’ha de seguir; que es pot anar fent la roda, ja 
que amb la indefensió en que el deixa el Reglament Orgànic 
Municipal no pot deixar de donar la paraula si els grups de 
l’oposició volen preguntar. 
 
----Personal: Pregunta que formula el senyor Monfort Peligero 
sobre com està el tema del Reglament de segona activitat. Fa 
ús de la paraula el senyor Monfort Peligero que pregunta a la 
senyora Marta Felip si pot comentar com està el tema del 
Reglament de segona activitat, ja que hi van haver problemes 
perquè hi havia un funcionari de baixa. 
 Seguidament, intervé la senyora Felip Torres que diu que 
la tècnica de recursos humans va plegar el mes d’agost; que 
el dia 15 de novembre s’incorpora en comissió de serveis un 
nou tècnic de recursos humans; que el departament de recursos 
humans està força paralitzat, ja que no hi ha tècnic jurista 
des del mes d’agost; que és un noi que estava de tècnic de 
recursos humans en un altre ajuntament; que té una 
experiència de dotze anys; que vindrà en comissió de serveis; 
que es podrà començar a treballar en quan s’incorpori i que 
comença el dia 15 de novembre. 
 
----Informàtica: Prec que formula el senyor Font Ribera 
perquè es vagi incorporant tot tipus de documentació dintre 
del Blog de l’Ajuntament. Fa ús de la paraula el senyor Font 
Ribera que diu que des de fa un parell de setmanes la 
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Candidatura d’Unitat Popular ha obert un Blog en el qual es 
va penjant de forma totalment d’acord amb la legalitat pel 
que fa a protecció de dades tot de documentació de 
l’Ajuntament que no es troba a l’espai web de l’Ajuntament; 
que ho fan de manera totalment amateur i sense voler suplir 
la feina de l’Ajuntament; que la seva intenció és deixar-ho 
de fer el dia que ho faci l’Ajuntament i que vol animar que, 
en la mesura del possible, es vagi incorporant dintre del 
blog de l’Ajuntament tot aquest tipus de documentació que es 
pot anar penjant sense problemes de legalitat. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que es 
procura fer; que ja s’està intentant fer i que a la darrera 
sessió de participació ciutadana del Castell es va incorporar 
tota la documentació que semblava que podia ser necessària 
per aquesta qüestió. 
 
----Policia urbana: Preguntes que formula el senyor Casellas 
Borrell sobre un local del carrer Sant Vicenç i sobre una 
pregunta que no li va respondre el tresorer municipal. Fa ús 
de la paraula el senyor Casellas Borrell que diu que al seu 
blog també estan tots els documents penjats, però no amb tant 
de rigor pel que fa a protecció de dades; que anima el govern 
a penjar-los; que pregunta al senyor Yécora si hi ha hagut 
alguna novetat en relació al local del carrer Sant Vicenç 
número 8, ja que hi havia moltes queixes; que no li consta 
que n’hi hagi hagut més, però que els electes tenen la 
responsabilitat quan la gent demana una cosa; que li van 
demanar expressament que també fes la pregunta al Ple tot i 
que ja se li va donar l’explicació a la comissió informativa. 
Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Casellas Borell 
que diu que abans s’ha parlat que les formes es respecten i 
que està bé; que fa poc va anar a fer una pregunta al 
tresorer, però que li va contestar que el senyor Toro tenia 
molt d’interès en donar-li personalment la informació; que 
això equival a dir que el tresorer no li donava; que quan 
pugui anirà amb el senyor Toro per veure aquesta informació, 
però que ha tingut moltes responsabilitats a la casa, entre 
d’altres la de regidor d’hisenda; que les dades tècniques que 
són les que dóna un funcionari amb responsabilitats 
importants com el tresorer que és perfectament capaç de 
discernir el que l’oposició té o no té dret a tenir sense 
temor a que pugui posar el govern en una situació que no 
toca; que l’explicació del tresorer dient que el senyor Toro 
tenia molt d’interès en donar personalment la resposta està 
molt bé, però que al final el que trasllueix és una mica 
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d’abús de la majoria i de no voler donar la informació i que 
el senyor Toro hauria de modificar aquest criteri. 
 Seguidament, intervé el senyor Yécora Romero que diu que 
tampoc té novetats; que els veïns que s’havien queixat ara no 
es queixen; que la Guàrdia Urbana vigila per l’observança de 
les ordenances d’aquell i d’altres bars i que darrerament no 
hi ha hagut cap novetat. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Toro Coll 
que diu que li sorprèn agradablement la posició del tresorer, 
ja que no se li ha donat cap instrucció precisa ni cap 
qüestió; que això és el que el senyor Casellas d’alguna 
manera subliminalment intentava colar; que qualsevol qüestió 
que vulgui saber se li traslladarà i donarà; que li agrada 
coneixer que aquesta informació se li ha facilitat; que s’ha 
de poder discutir i compartir en qualsevol moment i que 
prefereix que sigui d’aquesta manera. 
 
----Vies publiques: Precs que formula el senyor Borrego 
Torres sobre un pas de vianants al carrer dels Fossos i sobre 
la preocupació per problemes de venda de drogues a prop de 
l’institut Narcís Monturiol. Fa ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que en el punt número 13 el senyor 
Font ha fet esmena a un pas de vianants al costat de 
l’institut de la carretera de Llançà; que vol fer un prec al 
senyor Godoy sobre una qüestió que va demanar vàries vegades 
en el mandat anterior, ja que algun regidor no li fa cas; que 
el mes de març hi va haver dos pares del col.legi La Salle 
que van entrar una petició a Guàrdia Urbana perquè venint del 
carrer Port de la Selva i abans d’entrar al pàrquing dels 
Fossos es posés un petit pas de vianants; que ho ha demanat 
vàries vegades al senyor Quim Felip, però que pintar dues o 
tres ratlletes a terra deu ser de gran dificultat; que tot 
continua igual; que és una qüestió prioritària, ja que hi 
passen estudiants; que ho demana al senyor Godoy, ja que 
potser serà una mica més ràpid; que també es van sol·licitar 
unes bandes per evitar que els cotxes entrin al pàrquing a 
gran velocitat; que està igual i que potser tindrà una mica 
més de sort fent la petició al senyor Godoy. Prossegueix amb 
l’ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que hi ha 
una tema molt preocupant en qüestió de seguretat que fa temps 
que no es toca, ja que potser a vegades s’estan perdent “por 
los cerros de Úbeda”; que va tenir una reunió amb veïns de 
l’Eixample i que hi ha preocupació per problemes de venda de 
drogues al costat de la carretera de Llançà molt a prop de 
l’institut Narcís Monturiol; que s’ha fet petició a la 
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Guàrdia Urbana; que la cosa continua igual; que el grup 
popular lamenta molt la poca presència de la Guàrdia Urbana 
als carrers; que dissabte passat, entre les 6 i les 8 de la 
tarda, va estar pel centre; que no va veure ni un sol agent 
de la Guàrdia Urbana, ni a peu ni amb vehicle i que el 
diumenge tres quarts del mateix; que el dia 1, sortint del 
concert, tampoc va veure cap presència de la Guàrdia Urbana; 
que si es vol fomentar el comerç i el turisme s’hauria de 
veure alguna patrulla de la Guàrdia Urbana pel carrer; que és 
una petició de Comerç de Figueres veure algú amb uniforme 
passejar per poder donar sensació de seguretat; que la 
inseguretat està creixent i que lamenten molt que hagi hagut 
de sortir d’una revista gratuïta la queixa d’un veïns als 
quals, des de l’àrea de seguretat, han fet cas omís. 
 Seguidament, intervé el senyor Yécora Romero que 
pregunta al senyor Borrego si pot repetir la darrera frase 
perquè no l’ha sentit. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que el grup municipal popular lamenta 
molt el cas omís que el senyor Yécora ha fet a uns veïns que 
s’han hagut de dirigir a una revista gratuïta per fer pública 
denúncia d’una cosa de la qual ja n’està assabentada la 
Guàrdia Urbana. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Yécora Romero 
que diu que el fet que ho sàpiga la Guàrdia Urbana no 
significa necessàriament que ell ho sàpiga. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que ho hauria de saber. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Yécora Romero 
que diu que és d’agrair quan els ciutadans denuncien 
situacions com la venda de drogues al barri de l’Eixample; 
que prega al senyor Borrego que faci saber a les persones que 
denuncien que parlin amb ell, ja que si ho sap ho pot 
transmetre als cossos policials i no solament a la Guàrdia 
Urbana, sinó també als Mossos d’Esquadra; que d’aquesta 
manera es van muntant dispositius per mirar de minimitzar el 
problema que es té a la ciutat en aquest sentit; que els 
Guàrdies són els mateixos; que és possible que en determinats 
moments siguin en un lloc o en un altre; que pot assegurar 
que són al lloc en el qual realment fan més falta; que es 
tracta d’optimitzar els resultats; que seria lamentable que 
el senyor Borrego digués que en les dues hores que va estar 
en un indret no hi havia cap Guàrdia i que van passar una 
sèrie de coses, ja que això si que seria lamentable i que el 
número d’efectius es el mateix. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que si el senyor Yécora no sap una 
qüestió tan greu s’ho hauria de fer mirar; que si fos regidor 
de seguretat segur que estaria assabentat d’això, ja que s’ho 
hagués fet comunicar; que cal preguntar-se si un dissabte, de 
6 a 8 de la tarda, en el centre comercial no és prioritari; 
que pregunta si el senyor Yécora considera que és més 
prioritari patrullar al carrer Sud; que està parlant del 
centre comercial; que el dissabte és el dia de la setmana que 
hi ha més gent; que pregunta si no és prioritari patrullar en 
aquest centre; que si no és prioritari el centre comercial 
pregunta quin lloc és prioritari de patrullar i que demana 
presència policial. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Yécora Romero 
que diu que es compromet a donar compte del lloc on eren els 
efectius policials aquell dia i en aquella hora per tal que 
el senyor Borrego pugui veure si eren o no allà o si havien 
estat requerits per alguna circumstància extraordinària en 
algun altre indret de la ciutat. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que el senyor Borrego Torres no deu tenir cap dada 
objectiva que permeti afirmar que hi ha més delictes en 
aquests moments que fa tres mesos; que les dades oficials no 
diuen això; que en aquestes qüestions la Presidència sempre 
recorda que una cosa són les dades objectives i l’altra la 
percepció que en pugui tenir la ciutadania. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres 
que diu que no és cap percepció, sinó que es una preocupació. 
 
---- A continuació, a les dinou hores i vint-i-cinc minuts, 
prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta de la 
sessió el senyor Casellas Borrell. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula la senyora Olmedo 
Delestal  sobre com està el tema del parquing il.legal. Fa ús 
de la paraula la senyora Olmedo Delestal que diu que ha 
passat tot un mes; que ha passat un Ple; que havien parlat 
del tema del pàrquing il·legal; que pregunta que com està el 
tema; que ahir hi van passar a les dues de la matinada; que 
estava tot igual; que hi havia cotxes a dins i que si algú ho 
vol anar a veure “la ciutat dels Detalls” queda perfecta amb 
un somier allà. 
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 Seguidament, intervé la Presidència que diu que la 
senyora Olmedo sempre aprofita. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que sí que sempre aprofita; que també 
aprofita per dir que, si algun dia fos alcaldessa, el que 
miraria de no fer és ser com la Presidència que té una 
actitud prepotent; que li sap greu dir aixó; que està 
dolguda; que no voldria ser com la Presidència i que espera 
aprendre molt en aquests quatre anys, però que si un dia té 
la sort de ser alcaldessa espera no tenir la mateixa actitud 
de la Presidència. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que li sap greu si la senyora Olmedo en algun moment detecta 
aquesta actitud. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo que diu que sembla que perquè es tingui la majoria 
l’oposició vingui com un entreteniment; que això no és un 
entreteniment i que s’entreté a casa seva, amb els seus o amb 
altres coses, però no aquí. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no s’ha d’agafar les coses així. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que la Presidència deixa anar les 
coses; que no se n’adona i que ha d’anar amb compte amb el 
que diu. 
 Seguidament, intervé el senyor Giró Fàbrega que diu que 
la setmana passada va tenir una reunió amb aquest senyor per 
exposar-li que estava actuant com a pàrquing públic; que va 
manifestar que no ho volia fer pàrquing públic, sinó que 
tenia aquella zona com a càrrega i descàrrega i de pàrquing 
per als seus treballadors; que se li va dir que havia 
d’entrar un permís de pàrquing privat; que el pàrquing privat 
és un permís d’obres que es té l’obligació de sol·licitar; 
que ha de tancar el solar amb una tanca opaca; que ha de 
justificar mitjançant documentació tècnica que compleix el 
reglament de prevenció d’incendis i accessibilitat de 
vehicles; que ha estat parlant amb l’enginyer; que avui o 
dilluns entrarà la documentació per poder-ho adequar com a 
pàrquing privat i que quan arribi la instància i tota la 
documentació l’ensenyarà a la senyora Olmedo. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Olmedo Delestal que diu que torna a estar allà mateix; que no 
sap si és que no s’explica bé quan parla; que s’ha respost el 
mateix que al Ple passat; que aquest senyor no ha demanat ni 
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permisos d’obres; que no ha demanat res; que qualsevol 
ciutadà quan vol fer unes obres ha de passar primer per 
l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà; que tots ho saben; 
que no cal explicar-ho; que aquest senyor no té cap permís; 
que pregunta que què s’ha de fer; que l’endemà s’hauria 
d’haver anat allà i precintar-ho; que quan tingui tota la 
documentació i tots els permisos ho ha de tornar a començar; 
que està fent unes preguntes, però que el senyor Giró en 
respon unes altres; que ja s’hauria d’haver precintat; que ha 
fet unes obres que no tenen cap permís de res; que si el 
govern accepta això és per aixecar-se i dir “apaga y 
vámonos”; que és millor no discutir; que és millor venir al 
ple i no dir res i que si el govern accepta això ja no obrirà 
més la boca. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
contrari de l’actitud prepotent és garantir la legalitat del 
procediment administratiu correcte; que el dia que 
l’electorat no ho vulgui i sigui alcaldessa confia en que la 
senyora Olmedo tindrà cura de garantir el procediment 
administratiu i la legalitat vigent; que aquest és el 
procediment administratiu; que això és el que fa que alguns 
tinguin una actitud correcta o incorrecta; que aquest és el 
tema; que li han donat les explicacions oportunes; que hi ha 
un procediment administratiu obert que dóna garanties a tots 
els ciutadans i ciutadanes que sempre són admeses a recurs; 
que això és el que dóna seguretat en una democràcia; que la 
senyora Olmedo ha de comprendre que al final del camí pot 
tenir raó, però que hi ha un procediment administratiu que 
s’ha de seguir; que és el que, mes rere mes, li intenta 
explicar el govern i que ara li ha intentat explicar el 
senyor Pere Giró amb igual dissort que tota la resta de 
membres del govern cada vegada que li han de donar resposta 
d’alguna qüestió. 
 
---- A continuació, a les dinou hores i trenta minuts, 
prèviament autoritzada per la Presidència, s'absenta de la 
sessió la senyora Castelló Turró. 
 
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula el senyor 
Borrego Torres sobre si s’ha fet alguna gestió sobre la 
possible instal·lació d’un magatzem d’Ikea a la comarca. Fa 
ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que fa unes 
setmanes va sortir en una entrevista del president de la 
Cambra de Comerç de Girona la possible intenció que Ikea 
estigués interessada en posar un magatzem en aquesta comarca 
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i que pregunta si des del govern s’ha fet alguna gestió en 
aquest tema. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que sembla 
ser que Ikea té interès en concretar una nova superfície de 
venda a la regió de Girona; que treballaven de forma 
prioritària la seva implantació a l’entorn de Girona ciutat; 
que no descartaven altres alternatives; que en aquests 
moments el govern només hi ha contactat indirectament; que 
confia poder-ho fer directament en les properes setmanes i 
que el senyor Borrego ha de comprendre la prudència amb què 
en aquests moments s’ha d’expressar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que dies enrere el senyor Toro, Quim 
Felip, gerents de l’Ajuntament i del Consell Comarcal van 
presentar un Pla molt maco per donar feina; que és un totxo 
que no sap el que ha costat, però que no serveix absolutament 
per a res; que quan va sortir aquest notícia d’Ikea s’hauria 
d’haver anat davant de la porta per dir que vinguessin cap 
aquí; que això sí que seria donar feina a la ciutat; que 
Girona, Salt i Bescanó estan en això des de fa temps; que 
això no és graciós; que fer paperets i documents queda molt 
maco; que va ser una gran presentació, però que no servirà 
absolutament per a res; que cal preguntar si el govern sap el 
que significaria per a la comarca aquesta nova instal·lació; 
que no s’ho poden imaginar; que l’endemà que el president de 
la Cambra va dir això el govern s’hauria d’haver presentat 
allà; que la Presidència diu que possiblement i 
indirectament, però que si hi ha un mínim d’interès això sí 
que seria donar feina i que el govern l’única cosa que fa és 
una gran presentació d’uns documents que no serveixen per 
res. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Borrego Torres, a les 
dinou hores i trenta-dos minuts, compareix la senyora 
Castelló Turró que es reincorpora a la sessió. 
 
 Seguidament, intervé el senyor Toro Coll que diu que vol 
posar de relleu que la manera d’enfocar la discussió potser 
no és la més adequada; que no es pot posar en dubte un estudi 
molt seriós que s’ha fet en col·laboració amb el servei 
d’ocupació de Catalunya i que posa de relleu les deficiències 
en formació que es tenen a la comarca, ja que diu que el 39% 
de la gent amb prou feines té la primària; que s’han de fer 
una sèrie d’actuacions importants per tal de poder formar 
aquesta gent; que és el vicepresident d’Altem on hi treballen 
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230 persones; que és secretari d’un consell d’administració 
amb 285 persones que hi treballen; que està com a regidor en 
un entitat que té més de 400 persones que hi treballen; que 
prop de 1.000 persones és una força laboral important; que el 
treball és una de les coses més importants; que s’ha de 
cuidar i s’ha de treballar; que per poder donar feina a una 
empresa com Ikea es necessita la primera fase que és formar 
la gent; que si no es té gent mínimament especialitzada que 
pugui assumir les feines que s’oferiran Ikea mai decidirà 
venir aquí; que aquest és un treball del que com a resultes 
d’aquest pla d’accció de promoció econòmica que es fa 
conjuntament amb el Consell Comarcal s’han posat ja en marxa 
una sèrie d’actuacions molt concretes; que s’han posat en 
contacte amb les empreses per preguntar les necessitats de 
formació específiques per poder-les cobrir en el cas que es 
vegi que aquesta és una necessitat de treball que es 
necessita tenir coberta; que en el cas que Ikea o de 
qualsevol altra empresa arribi a la ciutat no es poden trobar 
que el 39% de la gent no té la formació adequada per poder 
cobrir els llocs de treball; que Ikea el que farà, en funció 
d’aquesta informació, serà anar a un altre lloc; que s’ha de 
treballar; que s’han de cobrir aquests dèficits importants 
perquè la gent estigui preparada i pugui accedir als llocs de 
treball d’empreses com a aquestes i de tot un altre 
reguitzell de sectors com a energies renovables o tecnologies 
de la informació; que proporcionarà un exemplar d’aquest 
estudi al senyor Borrego que podrà veure com es detallen quin 
són els sectors en els quals s’ha d’incidir en formació; que 
no és un estudi inútil; que és un estudi necessari; que en 
aquests moments s’està treballant seguint les bases que marca 
aquest estudi; que prega al senyor Borrego que l’agafi i se’l 
llegeixi i que té informació molt vàlida i important que s’ha 
de desenvolupar.  
 A continuació, torna a intervenir el senyor Borrego 
Torres que diu que segurament tenen punts de vista diferents; 
que creu que l’empresa Ikea vol que se li ofereixin uns 
terrenys i que se li donin facilitats; que és una empresa que 
ven mobles i no alta tecnologia; que no creu que demanin un 
enginyer titulat per la Universitat de Salamanca, ja que 
estan venent mobles; que no venen alta tecnologia; que el 
senyor Vila no té per què riure; que ja sap que li fa gràcia; 
que no demanaran que la gent tingui estudis universitaris per 
entrar a Ikea; que aquesta empresa el que vol són facilitats; 
que Zara es volia muntar a Vilamalla, però que es va perdre 
per no donar facilitats; que s’estan deixant escapar les 
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oportunitats; que s’han d’oferir terrenys i facilitats per 
venir; que la realitat és que l’atur està augmentant; que 
aquesta és la realitat; que no té per què llegir cap paper, 
ja que només cal sortir al carrer i escoltar la preocupació 
de la gent; que aquesta setmana va rebre la trucada d’una 
persona que té la dona treballant a Fisersa i que estava 
preocupada per si se n’anava al carrer; que això és el que ha 
de preocupar i no llegir papers; que aquesta trucada és el té 
que entendrir i preocupar; que no valen els informes i que 
s’ha de sortir al carrer per veure la realitat del dia a dia. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que en aquests moments el govern de la ciutat està seguint 
aquest tema amb molt d’interès; que s’han mantingut reunions 
amb al President de la Cambra de Comerç de Girona i amb el 
govern de Catalunya; que aquest tema té el problema que ha 
descrit el senyor Toro, però que també té un problema de 
tipus urbanístic; que la implantació d’una superfície 
d’aquestes característiques té un seguit de requeriments que 
no és tan fàcil d’atendre; que costa trobar el to de donar 
resposta al senyor Borrego perquè no se’l vol alliçonar en 
relació a res, sinó descriure que quan una gran empresa es 
vol implantar hi ha uns requeriments urbanístics que pot ser 
que ho hi siguin; que es necessita una disponibilitat de 
terrenys; que hi ha una capacitat de compra a uns preus de 
mercat que pot ser que no hi siguin; que el senyor Borrego 
retreu que es va perdre el grup Zara; que es va perdre que el 
grup Inditex anés al polígon de Vilamalla  perquè els preus 
del mercat del sòl a Catalunya no tenien res a veure amb els 
preus del mercat del sòl allà on va acabar anant; que, més 
enllà que el govern de Catalunya de torn fos més o menys 
encertat, hi havia un problema de diferència de preus de 
mercat del sòl; que hi havia un problema de competitivitat 
del sòl a Catalunya que va fer perdre Inditex; que encara no 
s’ha tingut contacte directe amb Ikea, però que se’ls hi ha 
fet saber que el govern estaria disposat a estudiar aquesta 
qüestió entenent que no seria fàcil com a ciutat, ja que des 
del punt de vista del planejament urbanístic no es disposa de 
grans superfícies que puguin resistir una implantació 
d’aquestes característiques; que s’hauria de fer algun ajust; 
que si Ikea mostrés realment interès en estar en el quadrant 
Nord de la regió de Girona no necessàriament això ha d’acabar 
en el terme municipal de Figueres, sinó que podria estar a 
l’àrea urbana i que tindria el mateix bon efecte desitjat; 
que el senyor Borrego ha de comprendre que no se li pot dir 
una cosa per una altra; que el govern està sobre el tema; que 
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s’hi està treballant; que s’ha fet saber que es podria 
ajudar, però que Ikea té el seu equip d’estratègia 
d’implantació de noves activitats i d’expansió comercial que 
farà una mica el que consideri; que el que s’ha de procurar 
és que s’implanti a la regió de Girona; que hauria de ser tan 
a prop com sigui possible de Figueres i que no creu que això 
sigui motiu per parlar despectivament del Pla que es té amb 
el departament d’ocupació i totes aquestes coses que 
s’afegeixen. 
 
---- No havent-hi més asumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les dinou hores i quaranta minuts, de la qual cosa dono fe.  
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