
Resum del Ple Municipal de juliol de 2012

1. Actes de les sessions anteriors

S'aproven les actes de les sessions anteriors.

2. Informe de l’activitat de l’alcalde

L'alcalde informa de l'activitat institucional des del darrer Ple.

3. Incloure punts 8 i 9 a l'ordre del dia

S'afegeixen dos nous punts a l'ordre del dia.

4. Requeriment al director de l’Agència Catalana de l’Aigua

Es fa un requeriment al director de l'ACA perquè l'Agència vol pagar menys del que s'havia 
acordat per despeses d'anys anteriors.

5. Contractació d'una auxiliar d’administració general

Tot i que legalment no es podria fer (l'estat no permet la contractació de nou personal), es 
contracta una persona per substituir un auxiliar d’administració general de la Guàrdia 
Urbana que té una baixa de llarga durada. Ara mateix no es pot assumir tota la feina que 
es genera.

6. Sessions del Ple de l'Ajuntament

El ple d'agost es farà el 27 de juliol.

7. Modificació de plans d’inversió previstos en el pressupost de l’exercici 2011 i 
incorporats en el pressupost de l’exercici 2012

Aquest dictamen preveu el canvi de destinació d'un seguit de partides, es dóna de baixa 
coses que no es faran i d'alta coses que sí que es volen fer. Tot i que des de la CUP 
valorem positivament que es redueixi en 700.000 euros el romanent de tresoreria negatiu, 
creiem que es constata un seguit de fracassos del govern: es reconeix que no s'arreglaran 
el local del carrer Sant Pau (que fa un any i mig que està llogat i no s'ha fet servir per res) 
ni la finca Ramon Reig (comprada per l'Ajuntament sense saber què fer-ne). Es repeteix el 
què va passar amb la casa Nouvilas i des de la CUP vam demanar que es faci una 
valoració prèvia de què s'hi farà i quan costarà abans de comprar immobles.



Pel que fa a les despeses, de les que es van donar d'alta creiem que n'hi ha que no són 
prioritàries: 265.000 euros per Caputxins (un equipament que el mateix govern reconeix 
que no sap si podran mantenir i gestionar perquè no s'ha fet cap estudi de costos), 25.000 
per anar pagant el local del carrer Sant Pau que no s'arreglarà i 18.000 per fer un estudi 
per l'escola de Dansa de Corella, que segons l'alcalde no havia de tenir cap cost per 
l'Ajuntament i que una vegada més suposarà que hi posarem diners de tots per una cosa 
que només donarà beneficis a un particular.

8. Pla d’actuació municipal 2012-2015

Des de la CUP valorem positivament la presentació del PAM però en critiquem el format. 
No està calendaritzat ni contempla els processos en què es tiraran endavant els projectes. 
A més, fem notar que els PAM es fan amb processos de participació ciutadana de veritat, i 
no només amb correus electrònics i quatre reunions amb entitats.

Constatem que les prioritats del govern no són les mateixes que les de la CUP, i el que és 
pitjor, que fa la sensació que vivim en dues ciutats diferents. La realitat en la què es troba 
Figueres és complicada i gran part les propostes de CIU són absolutament inconcretes o 
no passen de ser un brindis al sol.

9. Subvenció del Consell Català de l’Esport per a la construcció d’una Sala de Tir 
amb Arc i a formalitzar una operació de préstec

Aquesta operació és un truc de triler que la Generalitat permet a l'Ajuntament per intentar 
maquillar l'estat en el què es troben les dues administracions. Ni uns ni altres poden fer 
més crèdits, i s'opta per un model surrealista i inexplicable en el què qui fa un crèdit és la 
ciutat però qui l'ha de tornar és la Generalitat. Tot i que legalment l'Ajuntament té prohibit 
fer crèdits per la situació en la que es troba, enllaçant un pla de sanejament darrere 
l'altre.

Més enllà de que és evident per tothom que no és un equipament prioritari per la ciutat 
(per més que així es decidís des d'un despatx a Barcelona), la maniobra és perillosa i la 
ciutat s'hi pot enganxar els dits. Només cal recordar què va passar amb el Pla de Barris i 
què ha passat amb l'ACA per veure que a l'hora de pagar el govern català no és gaire de 
fiar.

Des de la CUP hi vam votar en contra, tant per la no prioritat de l'equipament com per la 
manera de fer-lo, posant en perill la ja prou precària economia municipal i elevant a la 
màxima expressió les trampes financeres que ens han portat a la crisi a la que estem.

10. Ordenança municipal d’estalvi d’aigua de Figueres

Tot i ser conscients que ha passat molt de temps des de l'aprovació inicial de l'ordenança 
(la CUP encara no estava a l'Ajuntament), quan vam rebre el text hi vam presentar un 
seguit de propostes per millorar-lo. Des de la CUP creiem que una ordenança per l'estalvi 
de l'aigua pot ser una eina molt interessant per començar a avançar cap a un nou model 
molt més respectuós amb el nostre entorn, i per això animàvem al govern a concretar 
aspectes valents que suposessin un avenç real i no un document per a tenir guardat en un 
calaix. Bàsicament, i donat a que aquesta ordenança és una còpia literal de la de Sant 
Cugat, demanàvem que no se'n quedessin fora alguns dels aspectes més importants:



– Pel que fa a la pressió de l'aigua, demanàvem un màxim de 2 quilograms i mig per 
centímetre quadrat.

– Pel que fa a les aixetes de les fonts públiques, demanàvem que s'obtés pel tipus 
d'aixeta que només raja quan l’apretes, que són les que més estalvien (com la dels 
jardins Enric Morera).

– També hi havia un seguit de requisits tècnics sobre reutilització de l'aigua que 
segons el document que vam rebre només s'aplicarien a la construcció de 8 o més 
habitatges i demanàvem que s'apliqués des de la construcció del primer.

– Demanàvem que s'estudiés alternatives a les pastilles de clor com els sistemes de 
membranes.

La resposta tant del gerent d'urbanisme com la del regidor de l'àrea va ser que s'ho 
estudiarien i que ens dirien alguna cosa. Es va arribar al Ple sense haver-ne obtingut 
resposta i les nostres propostes no van ser acceptades. I no només això, sinó que a 
resultes de les al·legacions presentades pel lobby de la construcció, el document final 
encara ha acabat sent més descafeïnat que l'original. El punt en què s'exigien mesures de 
reutilització de l'aigua s'ajorna i només s'aplicarà a partir de dotze habitatges i s'elimina 
l'obligació de les instal·lacions hoteleres per adaptar-s'hi en cinc anys (no és que se'ls doni 
més temps, sinó que s'ajorna per sempre, ja no cal que s'hi adaptin).

En resum, és una ordenança molt poc valenta, que només s'aplicarà a la nova construcció 
i d'una manera absolutament conservadora. Tindrem una ordenança mal copiada d'una 
altra ciutat però no ens aportarà res, un document més per acumular pols en algun 
prestatge de l'Ajuntament.

11. Aprovació provisional del Pla especial Marca de l’Ham d’iniciativa particular

S'aprova aquesta modificació del Ple especial que s'estava tramitant des de feia mesos.

12. Modificacions dels Estatuts del Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats 
Culturals

S'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci.

13. Modificació de la normativa per a la implantació de serveis tècnics de 
telecomunicacions

Aquesta és una problemàtica que s'arrossega des de fa anys, amb episodis tant galdosos 
com les antenes que van passar de l'Ajuntament a l'església (i les reformes que no es van 
arribar a fer). En aquest cas, l'actitud de l'ajuntament ha estat lamentable, enganyant els 
veïns del Poble Nou dient-los que pressionaria perquè es traguessin les antenes i al mateix 
temps aprovant aquesta modificació que dóna la raó al propietari de l'immoble i a 
l'operadora de telefonia i deixa ajuntament i veïns sense marge de maniobra. El vot de la 
CUP va ser en contra.

14. Contractació pel servei de Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Figueres

Es destinen 354.000 euros en la contractació d'un equip extern que col·labori en la revisió 



del Pla General d’Ordenació Urbana.

Des de la CUP entenem que pot ser necessari un suport extern, però creiem que l'àrea 
d'urbanisme de l'ajuntament està pou preparada i es troba en un moment de molta menys 
feina que anys anteriors com per poder assumir una part important del que es preveu 
externalitzar.

El vot de la CUP va ser en contra.

15. Modificació puntual del Pla general número 19 en l’àmbit de la Plaça 
Catalunya i el Recinte Firal que incorpora l’àmbit de la Casa Nouvilas i de la 
Plaça de la Música

Des d'un principi la CUP ha votat contra d'una modificació que canvia la qualificació d'una 
parcel·la pública que havia de ser per a equipaments per a cedir-la a un privat perquè hi 
faci un hotel de luxe i balneari.

Associació de Municipis per la Independència

Mig any després de què es debatés al Ple Municipal l'adhesió de Figueres a l'Associació de 
Municipis per la Independència (i que CIU ho impedís) es repeteix el debat a petició de 
l'Assemblea Nacional de Catalunya. En aquest cas, s'aprova amb 15 vots a favor, 3 en 
contra (del PP) i 2 abstencions (d'Unió).

Des de la CUP ho valorem com un pas més per la independència dels Països Catalans, tot i 
que pensem que l'entrada a l'Associació no es mereixia aquest camí tan tortuós i en què 
tots plegats (fins i tot molta gent del propi partit de l'alcalde) ha hagut de patir la seva 
indefinició. Creiem que si això tira endavant no és gràcies a ell, sinó a tota la gent que fa 
feina de formiga al marge dels partits.

Per acabar, fem la demanda de que l'entrada a l'Associació no quedi només en el paper i 
que es noti en el dia a dia de l'Ajuntament a partir d'ara.

Mocions

AREs – Es debat una moció de la CUP que demana que es retirin les Àrees Residencials 
Estratègiques (que permeten la construcció de més de 2.100 pisos nous a Figueres) i que 
s'aprofiti la revisió del PGOU per discutir sobre el creixement que necessita la ciutat. La 
moció no s'aprova pels vots en contra de CIU, PP i ERC.

Bankia - Es debat una moció de la CUP que demana a l'Estat responsabilitats als gestors 
de Bankia, que l'Ajuntament deixi de pagar-hi els deutes i que s'aturin els desnonaments, 
s'accepti la dació en pagament i es condoni els deutes a qui ja ha estat desnonat de la 
seva primera residència. S'aprova amb una àmplia majoria i només el vot en contra del PP.

Immersió Lingüística -  Es debat una moció del PSC de suport a la Immersió 
Lingüística. Des de la CUP vam fer un repàs als atacs a la llengua que s'estan patint arreu 
del país: el cas de l'aragonès oriental a la Franja, les desenes de milers d'estudiants del 
País Valencià que cada curs es queden sense estudiar en valencià tot i demanar-ho, les 
polítiques de Bauzà a la illes per convertir la llengua en un aspecte folclòric i la tebior de 
CIU per defensar la llengua al Principat. Creiem que fins que no tinguem un estat propi 



estarem pendents de les garrotades que vinguin de Madrid, tant si venen del PP com del 
PSOE. S'aprova amb una àmplia majoria i només el vot en contra del PP.

Eurovegas - Es debat una moció d'ICV en contra d'Eurovegas. No s'aprova pels vots en 
contra de CIU i PP.

Taxes dels Cicles Formatius de Grau Superior - Es debat una moció d'ICV en contra 
de les taxes dels Cicles Formatius de Grau Superior. No s'aprova pels vots en contra de 
CIU i PP.

Zona única a secundària - Es debat una moció d'ERC demanant la retirada de la zona 
única a secundària pels problemes causats. Des de la CUP proposem obrir un debat dintre 
del Consell Escolar Municipal per tractar la zonificació tant a primària com a secundària i 
intentar aconseguir un model en el que deixi d'haver-hi centres de primera i centres de 
segona. Som conscients que amb això no eliminarem els guetos a la ciutat, però sí que 
podem oferir igualtat d'oportunitats a tots els infants.

Preguntes

Des de la CUP vam preguntar per la possibilitat de moure unes tanques al camí vell de 
Vilatenim perquè es pugui circular per un carril bici que ara és inaccessible (es mirarà com 
fer-ho) i quan s'obrirà l'antiga pista esportiva del costat del Centre Cívic de Vilatenim que 
ha quedat tancada des de les obres (diuen que abans d'acabar l'any es resoldrà el tema).

També preguntem pel llistat que es va comprometre a fer el govern de totes les entitats 
que estan exemptes de pagar l'IBI i d'un estudi que havien de fer per veure com es poden 
tenir unes ordenances fiscals més progressives. Ens convocaran properament per parlar-
ne.


