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Pròleg 

 

M’he decantat per fer un treball de política, en aquest cas del PSC (concretament els dos 

primers anys de mandat del senyor Joan Armangué) i no de un altre tema, com podria 

ser la mitologia grega, camps magnètics... pel simple motiu de que la política és una 

matèria molt completa, que té moltes portes obertes. He volgut fer el treball de recerca 

sobre el PSC perquè tinc mitjans per poder realitzar un bon treball i perquè és un tema 

que m’interessa. 

La política és un tema molt parlat a casa, ja des de petita. Les converses han sigut sobre 

tot de política d’esquerres, per la qual cosa és un tema amb el què estic familiaritzada. 

Parlant amb el meu tutor, en aquest cas en Fernando Aísa, i fent perspectives hem 

arribat a la conclusió que tindríem que reduir un tema general, com podria ser l'evolució 

del PSOE, a fer-lo només sobre el PSC de Figueres. En el cas que ens ocupa, em 

centraré en els anys 1995 i 1996, els dos primers anys del primer mandat del senyor 

Armangué. M'he centrat en el PSC de Figueres ja que és on visc i on he pogut trobar 

informació en diferents llocs. En aquest cas, he tret informació de la biblioteca 

municipal, buidant els setmanaris Hora Nova i Empordà, de les actes dels plens de 

l’Ajuntament,  i de la documentació que genera  la seu del PSC de Figueres. 

Els objectius que considero més importants a l’hora de fer aquest tipus de treball de 

recerca són: aprendre coses noves com ara saber llegir unes actes o diaris, aprendre  a 

interpretar la política, és a dir, informar-se de com es realitzen les operacions, el que 

s’inverteix en cada sector, la ideologia que tenen els diferents partits i com arriben a 

defensar aquesta... tot lo relacionat amb l’àmbit de la política d’esquerres. Un dels  

objectius més destacats és poder conèixer gent relacionada amb el PSC, en aquest cas el 

propi Joan Armangué i altres militants. El poder conèixer la persona sobre la qual baso 

el treball és un motiu de satisfacció i em dóna la possibilitat d'acostar-me a una persona 

que ha estat al capdavant de la política local en la meva ciutat. 

Un altre dels objectius més importants és el de poder apropar-me a la política amb 

l’excusa d’aquest treball. Si ets una persona que en un futur vols participar a la política 

és important que ja comenci a aprendre conceptes d’aquest sector, que els pots adquirir 

llegint diaris i actes com ha estat el meu cas. Quan estàs realitzant el teu treball, en 



 
4 

 

aquest cas del PSC de Figueres, no inverteixes només el temps en realitzar-lo i obtenir 

una nota, sinó que també, l’inverteixes en apropar-te o saber més d’un tema que vols 

treballar en un futur. 
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Introducció 

 

Amb la mort de Franco el 1975, acaba el llarg període de la dictadura. El 6 de desembre 

de 1978 s'aprova una Constitució que consagra la democràcia com a sistema polític del 

país. Un dels aspectes subjectes a la democratització és la institució fonamental per al 

govern de les persones: els ajuntaments. Les primeres eleccions municipals 

democràtiques varen tenir lloc el 1979. A partir d'aquest moment, Figueres coneix els 

primers ajuntaments democràtics. Des del 1979 fins al 1983, hi ha una època de molta 

inestabilitat política, possiblement deguda a la manca  d'hàbits democràtics i a la poca 

pràctica de la gestió política. En aquest primer mandat se succeeixen tres alcaldes: el 

senyor Ametlla, el senyor Esteve i acaba amb els dos anys de mandat  d’Eduard Puig 

Vayreda, que li dóna una certa serenor al nou ajuntament democràtic. 

A partir d'aquí, comença a Figueres les tres majories de CiU sota el lideratge de Marià 

Lorca. Des de 1983 fins a 1995 el PSC està a l'oposició, on començarà Joan Armangué 

a liderar aquesta oposició i comença a configurar l'equip amb el qual arribarà a 

governar. Les eleccions de 1995 marquen un canvi important: Marià Lorca es retira com 

a candidat a l'alcaldia i cedeix el lideratge a Martí Palahí i Joan Armangué aconsegueix 

obtenir  més vots que CiU. També Joan Armangué i el PSC aconseguiran el poder en 

tres eleccions successives, de manera que els seus mandats aniran des de 1995 fins a 

2007. 

El 2007, el nou cap de llista Santi Vila de CiU, li arrabassarà l'alcaldia amb una majoria 

simple que el va obligar a dos pactes diferents de mandat, el primer amb el PSC i ICV i 

el segon amb ERC i ICV. En les eleccions de 2011, CiU aconsegueix la majoria 

absoluta, cosa rara en la vida política de Figueres. Santi Vila es mantindrà com a alcalde 

fins a finals de desembre de 2012, quan serà escollit conseller de la Generalitat i cedirà 

el càrrec d'alcalde a Marta Felip, que serà la primera alcaldessa de la història de la 

ciutat.   

En les eleccions de 1995, el PSC és el partit que obté més vots i aconsegueix sis 

regidors. Per aconseguir la majoria necessària per poder governar un consistori de vint-

i-un regidors, el PSC va haver de pactar amb el Fòrum Cívic (una agrupació local de 

caire burgés progressista composada per comerciants i professions liberals) i ERC. Així 
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doncs CiU, PP i ICV queden, en aquests moments a l'oposició. L'abstenció va ser del 

45%. 

En les eleccions del 28 de maig del 95 els vint-i-un regidors de l'Ajuntament de 

Figueres queden repartits de la següent manera: el PSC té 6, CiU, també 6 però amb 

menor nombre de vots, el PP en té 3, els mateixos que el Fòrum Cívic,  ERC n'obté 2 i 

IC aconsegueix un de sol. Després de  dotze anys de govern de CiU, semblava que es 

podia aconseguir una coalició de partits progressistes i capgirar una realitat ciutadana 

que es percebia com a molt fossilitzada. El terreny per a una entesa entre el PSC, el 

Fòrum Cívic i ERC semblava adobat. 

Els partits estaven representats pels següents regidors o representants: 

PSC: Joan Armangué, Montserrat Palma, Joan Balada, Martí Sans, Pere Gibert i 

Antonio Rivas. 

CiU: Marti Palahí, Albert Domínguez, Norbert Font, Jordi Quadras, Josep Fernández i 

Mariàngels Perxas. 

PP: Gerard Camps, Anna Maria Oriol, Joaquim Claparols 

FC:  Alfons Romero, Jordi Vázquez i Pitu Fàbregues 

ERC: Pere Prats i Esteve Gratacós 

IC: Albert Blasco 

El pacte que es fa entre el PSC i el Fòrum Cívic i ERC durarà poc temps. Hi haurà un 

trencament entre el PSC i el FC. FC era una plataforma ciutadana liderada per unes 

persones amb poca tradició política que, un cop en el poder, és víctima de les seves 

pròpies contradiccions entre la ideologia i les decisions necessàries del dia a dia. L'any 

1996, Joan Armangué i el PSC hauran d'articular una nova majoria substituint el FC per 

CiU. 

Els reptes d'aquests 1995 i 1996 seran importants: cal redreçar una situació econòmica i 

financera molt malmesa de l'Ajuntament, cal impulsar una modernització de la ciutat i 

cal enfocar Figueres com a una ciutat no només preocupada pels interessos dels 

botiguers i la gent de CiU, sinó donar també un gir social, i dur a terme polítiques de 

millora per als més desafavorits. El repte era il·lusionant però molt complicat. 
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L’ARRENCADA DEL MANDAT 

El mandat del senyor Joan Armangué arrenca amb un govern format pels següents 

regidors: Martí Sans primer tinent d'alcalde i responsable d'economia i d’administració i 

seguretat ciutadana, Pere Gibert regidor d’hisenda, Joan Balada regidor de presidència 

(relacions ciutadanes i institucionals) i d’educació, Alfons Romero segon tinent 

d'alcalde, dirigeix l’àrea de servei de les persones i és regidor de cultura, Pitu Fàbregues 

regidor de joventut i esports, Jordi Vázquez, regidor de benestar social, Pere Prats, 

tercer tinent d'alcalde, Montserrat Palma regidora de urbanisme i arquitectura i 

habitatge, Esteve Gratacós infraestructures i manteniment urbà i Antonio Rivas, de 

serveis i medi ambient. 

 

A conseqüència de no haver guanyat amb majoria absoluta en les eleccions del 95, el 

PSC haurà que fer un pacte amb Fòrum Cívic i ERC. Així doncs, queden a l’oposició el 

PP, CiU i ICV. 

Un dels principals problemes pendents era, sens dubte, la situació econòmica greu. Pere 

Gibert, regidor d’hisenda, ens parla del dèficit que hi ha i de l’antic pressupost que està 

desequilibrat. En conseqüència, Joan Armangué arriba al poder amb una situació 

econòmica dolenta. Després de dotze anys de mandat i de passar per conjuntures 

econòmiques diverses, quan Armangué deixi el poder, el seu successor, en Santi Vila, 

reconeixerà que la situació econòmica heretada era prou bona, concretament deixa 6 

milions d'euros a l’ajuntament. 

Un  altre problema de la ciutat de Figueres el 1995 és que està estancada i és poc vital. 

En comparació amb Girona, aquesta ha fet un gran creixement i ha aprofitat els 

fructífers mandats d'un gran alcalde com va ser en Quim Nadal, també del PSC.  Pel 

contrari, Figueres sembla una ciutat provinciana, esgotada, sense projectes i amb una 

certa visió patrimonialista per part de CiU. 

 

ELS PROJECTES QUE S’ANUNCIEN DURANT EL MANDAT: 

 L'11 de juliol del 95, el govern es posa en marxa i comença a anunciar els 

projectes que vol realitzar. Pere Prats vol obrir als turistes el castell de Sant 
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Ferrant. L’ajuntament inicia un procés de recerca dels fons historiogràfics sobre 

el castell. Aquest projecte es realitzat i encara avui dia esta obert al públic. 

 El govern parla d’una ampliació del museu de l’Empordà i la posada en marxa 

definitiva de les obres per tal de condicionar el Museu del Joguet. 

 La millora de la Marca de l’Ham. L’Ajuntament construeix un centre cívic al 

barri de la Marca de l’Ham. 

 Inexistència de transport públic, cosa que arreglarà aquest govern. Un dels 

projectes més importants és aquest, ja que l’ajuntament aposta pel transport 

públic, per tal de guanyar una millora en el desenvolupament de la ciutat, és a 

dir, que la gent tingui aquest tipus de mitjans per poder desplaçar-se. Aquest 

projecte fa que la ciutat de Figueres progressi, encara que en un principi no es 

veiés com a molt viable. Aquest transport públic el realitza Fisersa. Així doncs, 

aquesta renovació tindrà una  inversió de 25 milions de pessetes. 

 Un altre dels projectes importants i que surt exposat en el programa electoral del 

PSC, és el tema dels passos a nivells que hi ha a Figueres. Aquest es un projecte 

estancat i que encara no s’ha solucionat, malgrat que es va suprimir el pas a 

nivell de Sant Pau de la Calçada. Segons l’alcalde d’aquells moments, Joan 

Armangué, diu que no es va poder arribar a soterrar tots els passos a nivell ja 

que no hi havia diners com per a  poder realitzar-ho. 

 Construcció de la Plaça El·líptica i renovació de la Rambla. 

 La construcció de la Biblioteca. Projecte que no va ser gens fàcil, ja que Fòrum 

Cívic volia col·locar la Biblioteca a la Plaça Catalunya i el PSC a la Plaça del 

Sol, just on estava l'edifici de correus. Aquesta discussió sobre l’emplaçament de 

la Biblioteca va ser l’inici de la ruptura del pacte de govern amb el Fòrum Cívic. 

 Es millora el cementiri municipal. No hi havia suficients nínxols, la qual cosa 

provocava que la gent anés a enterrar a els familiars a altres llocs. Aquesta 

renovació o construcció va tenir un cost total de 117 milions de pessetes. 

 Es va millorar la senyalització viària de la ciutat. Es va invertir un total de 10 

milions de pessetes. 
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 La construcció de la Ronda Oest i la denominada Ronda Nord, per tal de poder 

fer més viable la ciutat i que no hi hagi tants d'embussos. 

 La construcció de la Comissaria  dels Mossos d’Esquadra i l'edificació d'un nou 

edifici per als jutjats a la zona del Turó Baix. 

 S'intenta aconseguir un projecte escaient per a la plaça de braus, malgrat que no 

s'aconsegueix tirar-ne endavant cap. 

 Caputxins: Antic convent proper al centre de la ciutat, en avançat estat 

d’abandonament, que es proposa com a centre de formació per a joves de fracàs 

escolar. 

 

ALGUNS ASPECTES DE LA GESTIÓ DELS PRIMERS MESOS 

Dins de l’apartat de gestió de l’ajuntament durant aquest mandat es poden veure reflectides les 

quantitats de diners, en aquell moment en pessetes, en els diferents projectes realitzats. També 

es pot representar els diferents pactes per tal de refinançar el deute que fan amb diferents Bancs. 

1. PROJECTES: 

 La contractació de Fernando Pou Moret com a encarregat del servei de 

meteorologia per 50.000 pessetes al mes. 

 S’acorda el sou que cobrarà el president del govern, Joan Armangué. 

 Conveni amb l’Institut Gaudi de la construcció per a la formació de paletes. 

 S’amplien moltes despeses i disminueixen la conservació i reparació de vies 

publiques. S’amplia el pressupost en 160.081.181 pessetes i es disminueix en 

34.950.000. 

 Projecte de construcció d’un centre cívic al barri de la Marca de l’Ham. 

 Informe de l’interventor municipal sobre la situació financera de l’Ajuntament. Diu 

que a finals del 95 hi haurà un dèficit de 586.821.553 de pessetes. 

 Es fa un pressupost per la promoció esportiva a les escoles per valor de 800.000 

pessetes. 

 S’inverteix en la cavalcada dels reis un total de 2.900.000  pessetes. 
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 És contracta un professor d’informàtica per fer classes al taller pont. 

 Es rehabilita la coberta del col·legi Josep Pallach amb dos pressupostos: un de 

26.295.707 pessetes i un altre de 8.808.411 pessetes. 

 S’inverteix en la segona fase de les obres de construcció del recinte del clos de fires 

de Figueres amb dos pressupostos: un de 19.427.630 pessetes i un altre 26.807.901 

pessetes. 

 L’empresa Micro Computer SL ven a l’ajuntament  9 ordinadors i 8 impressores per 

valor de 2.480.000 pessetes. 

 S’adjudiquen les obres  per a la rehabilitació del Museu del Joguet de Catalunya per 

un valor de 278.598.662 de pessetes. Ferrovial serà l’empresa que ho faci. 

 Es fa la contractació del servei de vigilància i seguretat dels edificis municipals. 

 Es realitza el projecte instal·lació de l’enllumenat públic del nucli de Vilatenim amb 

dos pressupostos de 7.968.705 pessetes  i 11.000.000  pessetes. 

 S’adapten els baixos de l’edifici de la plaça Rodeja per a fer un centre cívic i 

cultural per un valor de 24.262.176 pessetes. 

 Es fa la millora del camp de futbol de la Marca de l’Ham amb un pressupost de 

6.227.199 pessetes. 

 Lloguer d’infraestructures per a les fires a l’empresa Europa-estructura SL per valor 

de 1.160 pessetes per metre quadrat 

 Es fan els tràmits per a la contractació de les obres de millora del carrer Primfilat 

per un valor de 5.206.984 pessetes. 

 Es fan els tràmits per a la contractació de les obres de millora del carrer Moreria per 

valor de  6.981.307 pessetes. 

 Es fan els tràmits per a la contractació de les obres de millora del carrer Germanes 

Massanet per valor de 7.320.538 pessetes. 

 S’arranja l’entorn de la biblioteca municipal per valor de 26.399.060 pessetes. 

 Es construeixen 80 columbaris al cementiri municipal. 

 Es contracta personal temporal per la piscina municipal. 
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 S’ adquireix un vehicle Fiat Brava per a la Policia Local. S’adquireix una furgoneta 

Fiat per a la brigada municipal.  Es fa efectiva la compra de dues motos per a la 

Policia Municipal. 

 S’obre expedient per contractar una empresa  per millorar la xarxa de clavegueram 

de Figueres per valor de 5.993.087 pessetes. 

 Es convoquen proves de selecció per contractar un professor d’angles per realitzar 

el curs d’accés a la Universitat. 

 Es crea el servei públic del servei d’autobús escolar que el farà Fisersa. 

 S’adjudica el contracte de construcció de 115 nínxols al cementiri de Figueres a 

l’empresa J.A. Barbany SL per valor de 8.900.000 pessetes. 

 S’encarrega Fisersa del projecte d’estalvi energètic de l’enllumenat públic per valor 

de 9.990.537 pessetes. 

 Es fa la contractació de 17 monitors i un coordinador per el parc infantil de Nadal. 

 S’adjudica la construcció d’una pista poliesportiva a la marca de l’Ham a l’empresa 

Miquel Costa SA per valor de 8.719.936 pessetes. 

 

2. BANCS: 

 Es concreta un crèdit amb el Banc de Bilbao per 300.000.000 de pessetes a un any. Es 

concreta una pòlissa de tresoreria per import de 250.000.000 de pessetes amb el Banc 

Central Hispano, una de 90.000.000 amb el Banc de Sabadell i una altra de 100.000.000 

de pessetes amb la Banca Jover. 

 Es fa la contractació d’un préstec amb Caixa Sabadell per valor de 136.563.903 

pessetes. 

 Es refinança un préstec amb la Caixa d’estalvis de Catalunya per valor de 432.692.305 

pessetes. 

 Es concerta un préstec amb el Banc Argentaria- Banc Exterior per valor de 100.000.000 

de pessetes, per poder pagar la nòmina del personal i poder pagar els interessos dels 

préstecs. 

 Es concerta un préstec de 200.000.000 de pessetes amb el Banc Sabadell. 
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 Es contracta un préstec de 5 milions de pessetes amb la Caixa de Sabadell. 

 Es refinança un crèdit amb la Caixa del Penedès per valor de 832.463.387 pessetes. 

 Es contracta un crèdit amb el Banc de Sabadell per valor de 190.000.000 milions de 

pessetes. 

 Es contracte un crèdit amb el banc de Bilbao Vizcaya per valor de 200.000.000 

pessetes. 

 Es refinança un altre crèdit a llarg termini de la Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona 

per valor de 462.897.007 pessetes. 

 Es refinancen dos préstecs amb el Banc de crèdit local d’Espanya per un valor total de 

1.407.904.222 pessetes. 
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Entrevista al senyor Joan Armangué 
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Pregunta: Per què afiliar-se al PSC? Per tradició familiar? Quan t’hi vas afiliar? 

Armangué: No, jo en el PSC em vaig afiliar en el  1979 poc després de les primeres 

eleccions democràtiques de l’abril d’aquell mateix any i jo venia col·laborant  amb 

Convergència Socialista des de mitjans de la dècada dels 70, des d'abans de les primeres 

eleccions democràtiques del 77, però era una col·laboració diguem-ne externa, fins que 

va ser tornant del servei militar que hem vaig implicar d’una forma més directa en el 

PSC. No hi havia cap tradició política de militància. Els meus pares van patir molt 

directament la guerra i la postguerra. La meva mare tenia 6 anys a l’inici de la guerra 

civil i el meu pare en tenia 10. Era una generació que la política els hi va estar molt 

vetada en el sentit psicològic, per tant als meus pares, la política portava més aviat els 

records del que va desencadenar la guerra civil. Per part dels avis paterns, si que eren 

més sensibilitzats en el camp de l’esquerra, sense militància, però amb simpatia. En 

canvi per la banda dels avis materns, de poble, eren més conservadors com correspon en 

una zona rural d’aquella època. Per tant, la sensibilització política va venir per dos 

motius: per la vida universitària, és a dir, jo vaig estudiar econòmiques a la Universitat 

Autònoma i aquest es un fet que marca i sobre tot de mitjans de la dècada dels anys 70 

que es la efervescència de tot el moviment estudiantil del tardofranquisme i els inicis 

després de la transició, que és lo que t’acaba sensibilitzant i et porta a simpatitzar amb 

unes idees cap a l’esquerra i més concretament en el espai socialista. Vaig tenir 

professors que després han tingut una llarga carrera política, un d’ells Narcís Serra, 

altres no directament a la política però si en el camp de la gestió com en Serra 

Ramoneda president de la Caixa Catalunya i d'altres no tants significatius, però, 

majoritàriament, en el camp de l’esquerra. És a partir d’aquí, que en el 79 m’implico 

d’una forma més activa i directa en la política. 

Pregunta: PSC més que PSUC? 

Armangué: Si, el PSC bàsicament perquè, també influeix les relacions que tens en 

aquell moment i amb els mitjans d’aquella època. Recordo reunions a Castelló 

d’Empúries amb gent com Just Casero, me’n recordo de la primera reunió amb 

Convergència Socialista  a Castelló, amb l'Antoni Puigvert i era l’entorn, és a dir, que és 

lo que t’acaba influint i era un moment en què l’espai socialista comença a ressorgir. 

Era un moment de petits grups i que varen acabant confluint en la unitat socialista del 

pacte d’abril, entre els tres partits que hi havia amb presència a Catalunya. 
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Pregunta: Quantes vegades et vas presentar, quan arribes a liderar les candidatures del 

PSC? 

Armangué: Jo lidero la primera candidatura en les eleccions del 87. Jo vaig ser regidor 

abans de ser alcalde  des de  l’any 83 en una candidatura que encapçalava Emili Pallach. 

Va ser la meva primera estrena diguem-ne en la política municipal. Estava treballant en 

La Caixa, tenia una feina estable i lo que va comportar doncs del 83 al 87 anar de  

número cinc de la candidatura de Emili Pallach. En el 87 l’encapçalo per primera 

vegada fins les darreres eleccions del 2007. 12 anys a l’oposició i 12 anys a l’alcaldia. 

12 anys compatibilitzant feina i política que vol dir no viure i 12 anys a l’alcaldia, que 

és no viure també. Vulguis o no, absorbeix molt. 

Pregunta: S’arriba al numero u a cops de colze o amb consens? 

Armangué: No, ja en el 83 tenia propostes  d’anar més amunt en  la candidatura, cosa 

que per decisió pròpia no vaig voler. Va ser la dinàmica que es va obrir en el període del 

83 i 87, en el qual a part de ser regidor a la oposició també vaig estar aquest quatre anys 

a la diputació de Girona, van ser el únics quatre anys. Va ser la dinàmica que es va obrir 

la que va permetre formar una candidatura que va tenir deu regidors i no vam tenir 

l’alcaldia. El PSC a Figueres ha tingut els dos millor resultats en el  87  i en el  99, amb 

deu regidors. En el 83 Convergència amb vuit regidors i el Partit Popular amb tres, 

varen pactar i van impedir que Emili Pallach fos l’alcalde. Vaig començar a fer la tasca 

de portaveu de l'oposició, unit amb el fet d’haver accedit com a diputat provincial, tot 

això va portar a que en el 87 des de l’agrupació m'escollissin  com a candidat en les 

eleccions municipals. Deia que els partits polítics des de sempre han estat febles a 

l’àmbit local, doncs sempre i sobre tot  en aquestes trobades tenen poca força, poca 

militància, però en canvi era una època que la gent que estava implicada en la política 

molts provenien, és a dir, no anaven a la política perquè era un desig, sinó que 

provenien d’un altre tipus d’activisme, que era el activisme ciutadà o l’activisme social. 

Gent que treballava en les associacions de veïns, altres que estaven implicats en entitats 

culturals, altres en els sindicats, és a dir, que hi havia un gruix significatiu de gent 

implicada en la política en el àmbit rural que no venia directament de la política sinó 

que prèviament o paral·lelament hi havia un compromís cívic o social que els portava a 

prendre partit, a definir-se amb una de les opcions polítiques. Aquesta és una època, 

doncs, que la gent hi participava, però que venia molt d’aquí i que donava una dinàmica 
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molt especial, perquè comportava un contacte més directe amb la realitat, d’alguna 

manera me’n recordo que als anys d’oposició venien marcats per una doble funció que 

és la de fer el seguiment i la fiscalització d’aquell moment d’oposició, però  teníem 

aquestes antenes posades a lo que era la realitat ciutadana. 

Pregunta: Entre el 83 i el 87 hi ha mala relació amb aquest pacte  entre Convergència i 

Unió i PP, hi ha un sentiment de fer malbé la democràcia en no permetre que governi la 

candidatura més votada, la que té deu regidors? 

Armangué: Del 83 al 87 són anys que van marcar molt, és a dir, no es va acabar 

d'assumir que el pacte acabes comportant doncs, passar a l’oposició tot i haver guanyat 

les eleccions. També venia d’uns primer quatre anys, primer ajuntament democràtic, 

que va ser una època compulsa a la política figuerenca i va ser també molt convulsa  en 

l'espai socialista. Vam tenir l'alcalde però va durar 72 dies perquè va haver una crisis 

interna a dins del PSC, que va comportar la divisió del senyor Josep Maria Ametlla. La 

crisis fruit de la falta de l’experiència, de la poca maduresa política, va ser fruit 

d’aquestes circumstàncies. Varen ser anys diguem-ne de confrontació entre  oposició i 

govern basada en models de ciutats diferents que defensàvem, és a dir, en el qual hi 

havia marcada una línia divisòria entre lo que representava Convergència d'una banda i 

lo que representava el PSC per l’altre. Per tant van ser anys d’una dura oposició. Dura 

en el bon sentit de la paraula, tot i que això no ha estat un obstacle per a les relacions 

personals amb els adversaris. Però van ser en general d'oposició, jo crec que hi va 

haver-hi molta oposició. 

Pregunta: Jo crec que va haver-hi un moment en que el PSC podia retreure  a 

Convergència la patrimonialització de la política 

Armangué: Recordo que la oposició va ser dura, fa poc li recordava a en Marià Lorca. 

Per exemple, en comparació amb lo que és actualment l’oposició en l’àmbit local, que 

no n'hi ha. Aquesta oposició és la faceta més difícil. Es més difícil fer l’oposició que 

governar. Fer oposició vol dir, dedicar-t'hi moltes hores sense cap suport, és a dir, que 

tot ho ha de fer-ho el grup de persones. L’oposició vol fer un seguiment exhaustiu de la 

direcció de govern. Això fora d’hores. Però vol dir fer un seguiment d’expedients, 

analitzar, estudiar, fins i tot estant  a l’oposició, diàriament hi havia gent que repassava 

el registre d’entrada de l’ajuntament. Això ens donava que coneixíem les peticions de la 
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ciutadania o queixes que s’entraven per escrit o gent que feia peticions de diverses. 

Això et donava molta informació afegida després de tenir un contacte tan directe amb 

els ciutadans que et reclamaven o bé  d'anar directament a les associacions de veïns o a 

les entitats culturals per conèixer d’una forma més directe allò que estava passant. 

Pregunta: Diries que abans de governar has de passar per l’oposició? 

Armangué: Jo crec que sí, perquè et dóna una altra dimensió de tot plegat, és a dir, 

també estant en l’oposició és quan te n'adones que quan governes has de tenir una visió 

molt més amplia, molt més aprofundida i també modules molt els conceptes  que des de 

l'oposició et semblaven més senzills o més clars. 

Pregunta: En el 95 sona la campana, el PSC en te 6, CiU en te 6, però es pot articular 

un pacte per que el PSC arribi a l’alcaldia, això estava més o menys previst, pensat o 

preconsensuat? 

Armangué: No, van ser unes eleccions que s’arribava després d’una etapa de 12 anys 

de Marià Lorca. Hi havia un cicle que estava esgotat. La llista de Convergència 

l'encapçalava Marti Palahí, que durant el primer ajuntament democràtic va ser regidor 

del PSC, és a dir, que els dos principals actius fundadors del PSC de Figueres varen ser 

Marti Palahí i Alfons Romero. 

Pregunta: Et consta que en Marià Lorca no es presentava per cansament? 

Armangué: Si, em consta que va ser una decisió pròpia, acabava una etapa i jo crec que 

tenia un cert desgast personal, de fet és un empresari que sempre ha mantingut la seva 

activitat empresarial vigent, per tant amb un cost que això li representava i també un 

desgast polític. El substitut és Marti Palahí que va venia de vuit anys de ser la ma dreta 

de Marià Lorca i, vulguis o no, el desgast del cicle també el va heretar la persona que, 

de fet, portava el dia a dia des de l’ajuntament durant els vuit anys que portava dins del 

govern de Marià Lorca. No hi havia un pacte preestablert, hi havia una certa percepció 

d’unes eleccions que havien de combinar amb un canvi de cicle polític de Figueres. 

Això va fer que, no sense dificultats però, ja que les converses varen ser moltes i molt 

intenses, però va ser possible tancar el pacte amb el Fòrum Cívic i ERC. Amb aquest 

pacte sumàvem 11 regidors. En el pacte, tot i que va participar en les primeres 

negociacions, Iniciativa per Catalunya finalment no es va incorporar i es va mantenir tot 

el mandat a l’oposició.   
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Pregunta: La dura oposició de l’Albert Blasco. 

Armangué: Si, jo crec que Blasco va heretar el paper de l’oposició que va exercir el 

PSC durant els 12 anys anteriors. Albert Blasco, essent una sola persona, va ser un 

regidor que s'ho va treballar. 

Pregunta:  I els escollits a la llista del PSC éreu en Joan Armangué, la Montse Palma, 

en Joan Balada, en Martí Sans, en Pere Gibert i l’Antonio Rivas. Aquest sis. I el pacte 

s’articula en base a programes? 

Armangué: El pacte es va articular en base a unes línies d’actuació i en base a una 

estructura de govern. Va ser difícil, perquè es partia d'unes certes desconfiances 

recíproques, és a dir, per una falta diguem-ne de sintonia política. En Romero era un 

dels fundadors del PSC de Figueres. 

Pregunta: I mantenia doble militància? 

Armangué: Va mantenir-la fins al moment, que no recordo quan va ser, que es va optar 

per un expedient d’expulsió, perquè va organitzar el Fòrum però sense deixar la 

militància del PSC. 

Pregunta: En aquells moments semblava com si el PSC i Esquerra Republicana fossin 

com dos mons no massa propers, no? 

Armangué: No. Jo recordo que les relacions amb Esquerra eren bones i aquest primers 

4 anys amb els dos regidors d’Esquerra Republicana hi va haver unes relacions fluides. 

Amb en  Pere Prats i amb l'Esteve Gratacós. Varen ser quatre anys complicats, amb 

situacions polítiques de crisis, amb ERC sempre hi va haver bona sintonia. Només es va 

trencar aquest sintonia al final del mandant, quan un dels dos regidors ERC pren l’opció 

en les eleccions del 99, de presentar-se com a independent en el PSC. Que és l'Esteve 

Gratacós. I això va ser una acció que va deteriorar les relacions entre el PSC i ERC.. 

Però amb els dos la relació i el compromís de govern va ser total durant els quatre anys.   

Pregunta: Sembla que el que cridava i molt l’atenció era que les finances en 

l’ajuntament estaven deteriorades, que hi havia un forat, que inclús hi havia 

discrepàncies amb síndic de comptes sobre la magnitud del forat. 
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Armangué: Ens vàrem trobar un forat important, si no recordo malament, que era al 

voltant dels 800 milions de pessetes de dèficit i amb un regidor d’hisenda, en Pere 

Gibert, que no era del món de les finances, però una persona amb criteri i amb molt de 

seny que va dur a terme el pla de sanejament, no de cop sinó amb temps, fet que va fer 

possible poder compatibilitzar, el sanejant de les finances municipals i poder també 

mantenir una despesa en l’activitat. Però d’aquests 800 milions de pessetes de dèficit, 

varen passar al cap dels 12 anys de mandat a un superàvit de 6 milions llargs d'euros. 

   

Pregunta: La percepció que tinc és d’una ciutat grisa, una ciutat aturada, una ciutat com 

melancòlica, envellida que ha perdut el tren respecte a Girona que és una ciutat 

clarament de província, que lidera molt poca cosa,. Cal aprofitar el canvi polític per 

donar-li un enfocament diferent, no? 

Armangué: Sí, i bàsicament per obrir la ciutat, és a dir, era una ciutat molt 

condicionada a una certa inèrcia, una ciutat que té un pla general del 83 i que en l’any 

95, pràcticament no s’havia executat cap dels plans parcials que hi havia previstos, és a 

dir, en una època en que el gran canvi en les ciutats catalanes, va ser precisament el 

desenvolupament urbanístic que va possibilitar créixer com a  ciutat nova i refer la 

ciutat vella. Aquí ens vam trobar  que veníem d’una època, potser d’inversions 

importants en alguns equipaments, posem per cas, el poliesportiu, una reforma  del 

teatre municipal, però en canvi, aquella política que ajuda a transformar la ciutat, que és 

la política urbanística, la que et permet cosir el teixit urbà i eliminar diferències entre 

diferents zones de les ciutat, dels barris i el centre per entendre’ns això estava en les 

beceroles. Per tant, des del 95, no només iniciem el canvi econòmic sinó que iniciem el 

camí aprofitant també la cobertura econòmica, de desenvolupar urbanísticament la 

ciutat i, sobre  tot, l'objectiu és fer dels barris nous espais que puguin tenir el mateix 

nivell de prestació de serveis i d'equipaments com la resta. La Rambla va ser un projecte  

que va acabar de erosionar l’últim govern de Convergència. Convergència s'havia 

estavellat en quest projecte i, de fet, el projecte de la Rambla és lo que acaba alimentant 

l’aparició del Fòrum Cívic, que va néixer com un moviment opositor en aquest projecte, 

i nosaltres reprenem el projecte de la Rambla, des d’una altra perspectiva, però sense 

negar la millora de lo que consideràvem que és l’espai emblemàtic de la ciutat, 

l’element identitari de la ciutat, com espai urbà. És la Rambla que ha de tenir una 
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transformació per adaptar-se als  nous temps i recuperar la vida ciutadana a la Rambla, 

tant de les persones com de l’activitat i que deixi de ser com una frontera i possibiliti el 

pas un costat i l'altre de la Rambla. De fet el projecte de la  Rambla no s’acaba en el 

primer mandat, perquè es va trencar el pacte amb CiU un any abans de les eleccions, 

però estava ja molt encarrilat i el projecte de la Rambla l’acabem executant en el segon 

mandat. 

Pregunta: Una cosa que ens sorprenia molt quan miràvem la premsa era com han 

canviat els temps, que en època del vostre mandat es contracten mestres per l’escola 

Taller, se substitueixen, es contracten interins. Això avui dia és impensable, avui dia 

seria un somni això. Contractarem sis professors per a l’escola Taller dels Caputxins! 

Armangué: Home! Si que es va donar molta prioritat a lo que era la despesa social. Jo 

crec que uns dels projectes més emblemàtics d’aquella època, que va durar durant els 12 

anys, és l’escola Taller. L’escola Taller va néixer en el 96 i va existir durant molts anys. 

Es va fer als Caputxins, després es va traslladar al castell. És una de les coses que em 

sento més orgullós, en el sentit de que diversos centenars de joves que havien fracassat  

en la seva etapa escolar, tenien la possibilitat de l’aprenentatge d’un ofici, i que a partir 

d'aquí,  troben la seva inserció en el món laboral. També la ciutat ha quedat petjada. 

Durant més de deu anys van rehabilitar tota una  part dels Caputxins amb el seu treball, 

i després també se'ls utilitzava com a suport amb altres equipaments, sobretot escoles, i 

eren joves que anaven a les escoles a pintar, a fer algunes actuacions vinculades amb els 

seus oficis. Jo crec que va significar el canvi del 95 amb relació amb la política anterior 

de CiU, i és on es marquen les diferències entre dreta i esquerra. Hi ha diferència entre 

dreta i esquerra en la gestió municipal. Vam substituir molt la política d'aparador per 

una política de transformació i amb molt de contingut social.  L’escola Taller la 

articulació d’uns serveis socials molt més forts, la creació d’un servei com va ser els 

servei municipal  d’informació per a l’ocupació. Eren amb aquestes òptica d'anar a 

treballar i a incidir en aquests aspectes de la societat que requerien suport municipal més 

directe i sobretot eren, en el camps dels joves. 

Pregunta: Et trobes el Museu del Joguet amb mig fer. 

Armangué: Recordo que ens vam trobar el projecte fet i cap obra ni finançament per 

ajudar. Recordo doncs que no només vàrem buscar el finançament, que va ser un 
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finançament a terços: un terç l’ajuntament, un terç la Diputació i un terç la Generalitat, 

sinó que vàrem també estudiar com s’havia de gestionar aquest futur equipament, 

perquè no estava decidit. Fins a aquell moment, el Museu era d'en Josep Maria Joan, 

dels seu promotor i propietari de la col·lecció, però la compra de l’edifici l’havia pagat 

l’ajuntament i les obres l’anaven a finançar els fons públics provinent d’aquestes tres 

administracions. Com s’havia de gestionar aquest futur equipament? I vam prendre la 

decisió que no podia ser una gestió municipal perquè hagués condicionat molt el 

pressupost municipal en l'àmbit de la cultura. Vam arribar a una acord amb el promotor 

de que constituís una fundació privada. L'ajuntament hi cedia l’edifici per tal que fes la 

funció. I amb el pas dels anys jo crec que ha sortit bé perquè el Museu ha funcionat bé, 

sense tenir un cost excessiu per a l’ajuntament. 

Pregunta: Calia replantejar-se el Museu de l’Empordà? S'ha fossilitza't? 

Armangué: En els primers 4 anys vàrem crear un consorci del Museu de l’Empordà. En 

aquell moment el Museu de l’Empordà, no tenia una entitat jurídica pròpia, tenia la 

figura d’una conservadora amb dedicació parcial. Vam crear el càrrec de directora del 

Museu, la persona que ho continua essent i vam començar a potenciar les exposicions 

temporals amb una línia molt pedagògica. El Museu de l'Empordà té el problema que 

l'edifici que l'acull l'encotilla molt. 

Pregunta: Un altre tema és el  castell i es començava a parlar de la possibilitat d’obrir-

lo al públic. Encara hi havia presència militar i no estava clara la propietat de la 

fortalesa. 

Armangué: És patrimoni de l’estat, vàrem fer el primer conveni amb el Ministeri de 

Defensa, i el Ministeri de Defensa tenia la gestió del patrimoni. 

Pregunta: Inclús hi ha una autoritat militar que diu: escolti que vingui gent per aquí pot 

ser perillós. 

Armangué: De aquells anys, no recordo si va ser en el 96 o el 97, vam signar el primer 

conveni amb el Ministeri de Defensa per obrir el castell de la ciutat i això va possibilitar 

immediatament la organització de les primeres vistes culturals al castell i que continuen 

funcionant avui dia, i també el primer pas de cares a fer-hi activitats no exclusivament, 

marcades a les que venien fer el propi exèrcit. Aquest conveni incloïa tot el castell, 

llevat de dos espais que es va reservar el Ministeri de Defensa que és l’actual residència 
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Militar i la part de comandància. Però tota la resta estava oberta a usos que s’acordessin 

i vàrem crear la figura de consorci, en un moment en què políticament era complex, és a 

dir, en el moment en el que governa en l'estat el PP. La Generalitat, a l'etapa de Jordi 

Pujol, el castell sempre se l’havien mirat de reüll. Els governs de Jordi Pujol mai varen 

tenir un interès, perquè  forma part de l’historia d’un segle,  el segle XVIII, que  no 

acaba d'agradar. Pasqual Maragall ha estat l'únic president de la Generalitat que ha 

visitat el castell. Ho ha fet com a president i ho va fer com a alcalde de Barcelona i 

l’anècdota és que en la primera entrevista que tenen en Maragall i en Zapatero al 2004 li 

presenta dues propostes  concretes: una, la devolució del castell de Montjuïc de 

Barcelona i dos, el suport de l’estat, en aquest cas sense qüestionar la propietat, a usos 

civils i a  turisme cultural del castell de Figueres. Tret d’això, els diferents governs de la 

Generalitat se l’han mirat amb una certa distància, suposo també amb una certa por de 

dir això és molt gran, que el nostre compromís no ens acabi hipotecant. Tot i les 

limitacions del consorci, que continua vigent, va ser el pas que va permetre obrir el 

castell. 

Pregunta: Li rescindeix el contracte a Vinyoles  per fer el transport urbà i Fisersa fa les 

primeres línies de busos urbans i de transport escolar. Això és un canvi de model també, 

no? 

Armangué: Això es un canvi també en la despesa, és a dir, aquí es veu la divisòria  

d’esquerres, l'aposta d’un servei que fins aquell moment era totalment precari ja que hi 

havia un sol autobús que feia una volta per Figueres i que tenia un ús mínim, escàs, i 

prendre una forta decisió valenta, però que enteníem un dels elements vehicula dors per 

al centre: la possibilitat de donar accessibilitat a la gent. I això representa una forta 

inversió municipal i una forta despesa anual, que representa més de 600.000€ l’any al 

tenir aquest servei, però que de seguida va tenir més de mig milió d’usuaris. Va ser un 

servei incomprès en determinades zones de la ciutat. Recordo també en aquesta època i 

abans de l’ajuntament, opinions que consideraven innecessàries les línies. Ho deien 

perquè veien els autobusos buits i massa grans. Qui emetia aquesta opinió no anava a 

les 8 del matí a la Marca de l’Ham, no anava a les 8 del matí a l’Olivar Gran o les 8 del 

matí al Culubret, quan els autobusos s’omplien. En determinades franges horàries, els 

autobusos s’omplien perquè portavern gent de la perifèria del centre, és a dir, transport 

urbà. Aquesta va ser, jo crec, una decisió que va ajudar i molt a millorar les condicions 
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de vida de la gent dels barris de Figueres, que és millorar la seva accessibilitat per la via 

del transport públic. 

Pregunta: Després tenim l’assignatura perpètuament pendent dels passos a nivell. 

Armangué: Vàrem eliminar dos passos a nivell, és a dir, que n'hi  havia quatre i en 

queden dos. Quan encara era ministre Josep Borrell  d’obres públiques va visitar 

Figueres, hi havia indicis segons el propi Ministeri que avalaven la possibilitat d’una 

futura estació de alta velocitat de Figueres. Va ser en època de Borrell que es va veure la 

possibilitat del disseny de les obres del tren d’alta velocitat. A Figueres ja hi havia 

iniciat un espai més ample, per una qüestió tècnica de moviments de tren, que era per 

fer operacions de maniobres de trens. Aquest espai  es converteix en un abaixador o 

possiblement en una estació. A partir d’aquí el Ministeri ja que es convertia en el primer 

punt de la península on podien confluir els dos amples existents: el que venia de la 

Jonquera i l’actual ample convencional  de Portbou  a Figueres. Això implicava 

començar a defensar la proposta d'un sol traçat ferroviari perquè enteníem que això 

ajudaria a eliminar els passos a nivell i el traçat pel mig de la ciutat. Això només està 

condicionat pels pressupostos, és a dir, vam deixar aprovada la variant ferroviària de 

Figueres que ara està executada fins a l’estació Figueres-Vilafant i només falta 

continuar des de l’estació fins a donar la volta al castell i connectar-se a la línia cap a 

Portbou. Per tan, és un tema només de dotació de recursos de l’estat per executar-se. La 

obra està dissenyada des de principis de la dècada dels 2000. 

Pregunta: El dia 8 de gener et conviden a la inauguració, no? 

Armangué: De moment  no m’han convidat. 

Pregunta: Però hi aniràs igualment? 

Armangué: Si no hem conviden, no. 

Pregunta: Home, el dia 8 és un èxit, no? 

Armangué: Home, el primer viatge va ser de Paris a Figueres i va ser  un èxit. He sofert 

que primer em neguessin el fer aquesta estació, que no tindríem estació. Quan vàrem 

tenir l’estació, després la cantarella va ser que els trens no pararan, ara el trens 

comencen a parar, ara ja comença a sortir una altre cantarella, és a dir, la gent no el farà 

servir. Si que amb el tema aquest lo que hi ha és uns certs sectors de la ciutat, que diuen 
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moltes coses, sectors importants de la ciutat, que viuen d’esquenes a un mitjà de 

transport com aquest. És un risc que ens pot acabar afectant. 

Pregunta: No hem acabat de resoldre encara la bona connexió entre l’estació i la ciutat. 

La connexió física, l'accessibilitat a l’estació de l’AVE està mal resolta. 

Armangué: Aquí va haver un projecte que es va estavellar, que és l'avinguda de la nova 

estació del carrer Avinyonet. L'avinguda de la nova estació es podia haver aprovat en el 

2007 i en aquest darrers 5 anys no hem avançat gens, estem allà mateix on estàvem. És 

a dir, en política s’han de assumir riscos, si no assumeixes riscos, no pots transformar la 

ciutat. O s’assumeixen riscos o no es transforma. 

Pregunta: Però hi havia senyors que es podien enfadar força, no?. 

Armangué: Sempre transformar una ciutat vol dir trepitjar, és a dir, trepitjar ulls de 

poll, encara que es procura que es faci el  menys mal possible, però una ciutat no es 

transforma si no hi ha operacions valentes de, encara que tinguin un cost electoral. 

Pregunta: On havia d’anar la biblioteca? 

Armangué: Va ser el tema que va desencadenar la crisi del govern amb el Fòrum Cívic. 

Aquí hi va haver-hi una forta divisió en el govern, amb un dels socis de govern que era 

el Fòrum Cívic, que defensava a capa i espasa que la construcció de la biblioteca s'havia 

de fer a la plaça Catalunya, a l’espai on hi han els jocs infantils. Tot i que estan 

qualificats d’equipament, és un espai construïble. Nosaltres ens vàrem negar sempre, 

perquè vam entendre que al marge de la qualificació urbanística que tenia, era un espai 

que la gent se l’havia guanyat com espai d’esbarjo, com a espai lúdic, en un àmbit de la 

ciutat on no hi ha gaires d’aquest tipus. No vàrem acceptar aquesta proposta del Fòrum i 

teníem altres alternatives com ara els Caputxins. Passa, però, que en aquells moments 

rehabilitar tot l’edifici era una inversió inassolible, perquè estava en molt mal estat. 

Això era abans que l’Escola Taller hi comencés a accedir, i vàrem optar per transformar 

l’edifici de Correus. Jo crec que va ser una molt bona decisió ja  que és un espai molt 

ben ubicat a la ciutat, com és la plaça del Sol. Naixia un equipament important, 

culturalment parlant. Vàrem tenir la sort de que era un edifici afectat per l’aluminosi i 

en aquell moment hi havia una certa sensibilitat amb aquest tema. La gran sort va ser 

que la cessió del solar de Correus mai no es va acabar signant i el solar continuava 

essent municipal. Jo crec que és un dels equipaments més importants, un gran canvi 
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que, d’una biblioteca diguem-ne petita i amb una mentalitat molt de principis del segle 

XX, es va passar a un nou concepte de biblioteca que va possibilitar des del dia de 

l’estrena, centenars d’usuaris. 

Pregunta: Liderar préstecs... 

Armangué: És una biblioteca líder en molts aspectes, va ser un dels equipaments que 

crec que va contribuir a la socialització de la cultura a la ciutat. 

Pregunta: Per aquí també surt un Palau Firal, el projecte del Palau Firal, on es va 

arribar a posar la primera pedra, però que encara no s'ha fet. 

Armangué: Allò va ser un dels projectes frustrats. En aquest cas va haver-hi primera 

pedra perquè tenien un projecte dissenyat a partir d’un concurs d’idees. Va ser un 

concurs amb molta participació i el que va acabar guanyant, encaixava perfectament 

amb la idea. Va fallar al final pel finançament, perquè vam optar per una via que no 

acabés condicionant el pressupost municipal, és a dir,  i que evités a l’ajuntament 

endeutar-se per la construcció d’aquest equipament, i vàrem buscar una via que la 

Generalitat havia utilitzat bastant construint diferents edificis, siguin escoles, CAPS, 

etc., però no es va arribar a bon port en les negociacions. 

Pregunta: Tampoc hem aconseguit un bon projecte per a la plaça de braus. 

Armangué: Jo crec que la seva funcionalitat tindrà viabilitat quan desaparegui el traçat 

ferroviari i que la ciutat quedi cosida. Llavors l’entorn de la plaça de braus també es 

regenerarà, es transformarà. Amb un altre entorn urbà, la plaça de braus pot tenir més 

possibilitats. Vam estudiar algunes propostes, algunes vies d’actuació, però sempre i 

quan no representessin cap aportació per part de l’ajuntament i no van haver-hi 

propostes que fossin allò que dius viables. Jo crec que ara avui en dia es necessita que 

l’entorn sigui un altre 

Pregunta: De què estàs més orgullós en els dos primers anys de mandat? 

Armangué: Genèricament de dues coses: d'haver aconseguit una ciutat més equilibrada 

social i territorialment, és a dir, en prestació de serveis i equipaments entre els diferents 

barris de la ciutat, es va avançar amb una priorització per la despesa social, el servei de 

transport públic i tots els projectes relacionats amb els joves, tallers, serveis d’ocupació, 

tema de l’obertura del centre cívic i centres socials. Aquestes són actuacions diguem-ne 
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que formen part d’una idea, d’una ciutat més cohesionada social i territorialment. 

Equipaments com l’ Hospital de Figueres que tenim avui en dia i un centre 

sociosanitari. 

Pregunta: I en el capítol de les frustracions? 

Armangué:  L’única frustració, no haver pogut completar tot lo que vam deixar 

endegat, és a dir, jo crec, i així ho he  escrit, que és  increïble poder-se trobar amb un 

llegat com el que es va trobar en Santi Vila, que és arribar i, durant uns anys, inaugurar 

obres que totes havien estat enllestides en el mandat anterior, fins i tot la darrere. Vam 

deixar enllestits els concursos dels dos aparcament subterranis. En tot cas no haver 

tingut temps  haver completat totes les obres que es varen enllestir i no haver pogut 

completar tot el tema de la infraestructura de les vies, perquè crec que en aquests darrers 

anys ha faltat ambició, és a dir, ha faltat ambició política i ha faltat també ambició 

ciutadana. El fet que Figueres tingui una estació de tren d’alta velocitat, la gran força 

que jo li donaria, és a dir, una sola estació pel tren convencional, pel tren d’alta 

velocitat, una sola estació d’autobusos i connexions viaries. Això és el canvi de la 

ciutat. De moment hem perdut dos anys des de que es va obrir la línia. Ni els sectors   

estan interessats, ni han jugat, és a dir. Hi ha una part que se l’han mirat molt 

d’esquenes i això pot arribar a passar factura. Per tant es allò que dius, home, els 

equipaments són positius, però més important és l’efecte que genera. Pots tenir una gran 

biblioteca, però si ningú l’utilitza no fa res... i en el cas aquest de les infraestructures, 

doncs, també, una certa incomprensió i un concepte que també vam explicar malament, 

vàrem explicar malament les coses, i va faltar també molta pedagogia per fer arribar els 

avantatges que això representava. Hi ha una part de la ciutat que té por all canvis. És 

evident que l’evolució de les ciutats en un món cada vegada més globalitzat, les 

distàncies han desaparegut. Avui dia, la que no està comunicada, està fora del mapa,  i si 

estàs fora del mapa tens moltes més dificultats per aconseguir progrés social, econòmic i 

cultural. Sobretot en un espai com Figueres que, geogràficament, està en un lloc de pas, 

és a dir, convertir un lloc de pas en un lloc d’atractiu de generació de fluxos i funcions 

culturals i econòmiques. 

Pregunta: I vas tornar a fer la feina d'empleat de banca a Girona. Hi havia gent que 

deia: “cada dia coincideixo amb l ’Armangué en el tren”, com a cosa elogiosa. Un 

senyor que ha deixat la política i torna a la feina. 
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Armangué: És lo més saludable que pot passar, saludable per la pròpia persona: deixar 

la política i tornar a la feina que tenies. És saludable psíquicament i és saludable en tots 

els aspectes. El fotut, és que deixis la política i no tinguis res, o bé depenguis de la 

pròpia política per continuar vivint. Si avui en dia la política té el descrèdit que té és 

perquè hi ha molta gent que l'utilitza. Hi ha una certa pervivència política que no és 

positiva. 

Pregunta: Per anar acabant, marxes del PSC. 

Armangué: Jo vaig marxar del PSC en el 2009. En el 2009 deixo de pagar la quota del 

PSC, diguem-ne que per  vàries raons: una, bàsicament pel funcionament, per l’actitud 

del PSC de Figueres, en primer lloc. Vaig trobar inadmissible que el PSC de Figueres 

deixés de reivindicar   i obrís una nova etapa, com si partís de cero, obviant què havia 

passat, què havia estat el PSC en el darrers anys, com si fos un partit nou, que arribés a 

la ciutat. El gran mèrit de Santi Vila va ser que li van deixar el camí lliure i que 

s’apropiés d’una acció de Govern que era obra del PSC. Però el PSC a partir del 2007 

va deixar de defensar per omissió, és a dir, no existia, per tant vaig marxar per una 

qüestió de tracte. 

Pregunta: Va ser un relleu generacional traumàtic. 

Armangué: No, ni relleu generacional. Va ser un relleu d'ambicions de poder, és a dir 

els relleus, si es fan, s’han de fer bé. Les formes són importants. El partit és cada vegada 

més endogàmic, cada vegada més amb unes estructures internes que no comparteixo. Jo 

vaig deixar la política, la vaig deixar en el 2007 conscient de no tornar a la política, en 

allò que és en la part activa, tot i que ara estic implicat amb Nova Esquerra Catalana, de 

suport a una nova via, però no per tornar  a la política. Ara,  quan has estat en la política, 

no la deixes mai, és a dir, no la deixes en el sentit del pensament, de reflexió i en un 

moment, en que sobretot a Catalunya, jo crec que no hi ha una alternativa d’esquerres 

viable perquè no existeix. Qualsevol partit d’esquerres de Catalunya és petit, és a dir, no 

té força per a ser alternativa. Cap partit passa del 15%, dels vots. Donar suport a una 

via, que té l'objectiu de renovar l’esquerra té el seu interès. 

Pregunta: Intel·lectualment continues creant, no? 

Armangué: Escric, he publicat alguns llibres, tinc en perspectiva un parell més. Tinc 

ganes de fer algun treball, estudiar algunes parts de la història, és a dir, no m’avorreixo, 
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sobretot després que em vaig prejubilar. Dóna més temps, et dona capital, més marge, 

que és el capital temps. 

Pregunta: I ara, quan vas pel carrer, la gent t'atura per comentar-te la teva feina com a 

alcalde? 

Armangué: Allò curiós és que, només amb les mirades ja interpretes el pensament de la 

gent, amb la mirada veus que és una mirada de respecte, de manteniment. Sense dir res, 

dient adéu, o també d’altres que, et miren diferent...quan has tingut una responsabilitat 

pública. Si tothom t’alabés, malament, vol dir que no has fet les coses bé. És evident 

que has de prendre decisions que, de vegades, no agraden a tothom. 

Pregunta: Has notat que el pes del lobby?. Aquesta decisió millor que no la prengui? 

Armangué: No al contrari, allò que has de tenir és el control del punt de pressió, i que 

no mediatitzin i condicionin el que és la dimensió pública. 

Pregunta: Els que manen, manen molt, segons quins... 

Armangué: Però jo aquí si que estic satisfet. Quan vaig arribar a alcalde, feia pocs 

mesos que havíem guanyat un recurs administratiu a finals del 94 que declarava il·legal 

l’híper del camp de futbol. En el 95, quan guanyem les eleccions, el que trobo primer és 

l’expedient aquest. Ara què hem de fer?. Executar i tirar-lo a terra amb el cost que això 

representa? Vam optar per la via del pacte, que les compensacions a favor de 

l’ajuntament fossin superior a les que la llei permetia. Però venim d’un moment en que 

a Figueres, l’únic establiment comercial d’aquestes característiques estava controlat per 

un grup. En pocs anys a Figueres varen florir els espais comercials amb totes les 

ensenyes que hi havia en el mercat perquè una de les coses que vàrem aconseguir va ser, 

jo crec, el gran canvi del 95, és que el sol va sortir per a tothom. Fins al 95 el sol només 

sortia per a financers de grups de pressió. El que millor exemplifica és que, de fet, en el 

95 hi havia un sol supermercat, que era el Màxim i que, després, crec que en dos o tres 

anys, varen florir. Per quina raó? Perquè no varen posar mai cap impediment a ningú 

per tal que s’establís i invertís en la ciutat. 

Pregunta: Era allò que dèiem del sentit patrimonial. 
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Armangué: Jo crec que sí. Un dels canvis en aquest període del 95-96 és haver 

governat per a tothom sense distincions i sense estar condicionat pel grup de pressió Hi 

ha una frase: Que el sol surti per a tothom, i no només per a determinada gent. 

 

Gràcies per l’entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
30 

 

Conclusions 

 

Podríem començar a parlar dels motius pel quals va guanyar el PSC les eleccions del 1995. Un  

podria ser el cansament que reflectia la ciutat de Figueres desprès de dotze anys de mandat de 

CiU en la persona de Marià Lorca. Dotze anys són suficients per tal que la societat de Figueres 

vulgui canviar de representants. En un moment de l'entrevista, es veu reflectit aquest punt per 

part del senyor Armangué. Un altre motiu podria ser un possible canvi d'ideologia, és a dir, 

passar de ser governats per conservadors a ser governats per progressistes. D'aquí la necessitat 

de trobar un pacte amb partits d'esquerra i no mantenir a CiU en el govern, malgrat tenir sis 

regidors tan PSC com CiU. 

Un cop arriba el PSC al poder, es poden veure els diferents projectes que marquen les prioritats. 

Un dels més importants podria ser les inversions que ha fet l’Ajuntament de Figueres, durant 

aquest mandat, en les diferent reestructuracions d'escoles. Un exemple podria ser el col·legi 

Josep Pallach i l'orientació cap a la formació laboral de víctimes del fracàs escolar en els 

Caputxins. Dintre de l’àmbit de inversions que fa l’Ajuntament, caldria destacar la creació d'un 

veritable servei de transport públic. Un projecte amb la finalitat de fer una ciutat molt més 

avançada o més ben dit, més moderna. En aquest aspecte, també es pot veure la intenció de 

relligar els diferents barris de la ciutat, cosa que el PSC sempre havia plantejat com a necessitat 

no coberta per CiU, més preocupada pel centre de la ciutat que pels barris. Cal destacar que 

encara ara, els servei de transport públic de la ciutat té detractors i pateix molta incomprensió. 

Fins que la ciutat no assoleixi els 50,000 habitants, la Generalitat no té cap mena d'obligació 

d'aportar diners al transport públic de Figueres 

Que el PSC arribi al poder amb un dèficit econòmic molt important és un dels desavantatges 

que pateix l'equip de govern per tal de poder realitzar inversions, projectes, contractació... 

encara que això no impedeix al PSC anar-se’n del poder amb un superàvit, concretament de més 

de 6 milions de d'euros, com hem mencionat anteriorment. Val a dir que dotze anys de govern 

donen per passar per tota mena de conjuntures econòmiques, però cal valorar l'esforç que es fa 

des de l'Ajuntament per redreçar el dèficit sense deixar de fer algunes inversions prioritzades. 

En aquest dos anys que he estudiat, es pot observar la eficiència d’aquest partit polític durant 

aquest mandat. Ha obtingut un bon rendiment, malgrat arribar amb un important dèficit 

pressupostari que deixa CiU. 

Per acabar podríem dir que s’han realitzat unes bones inversions dirigides a la societat de 

Figueres per tal que pugi anar avançant com, per exemple, el poder tirar endavant el Museu del 
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Joguet. Aquest partit polític ha desenvolupat una acció acceptable encara que no va complir tot 

el que havia promès en el programa electoral per guanyar les eleccions del 95. Un exemple clar, 

encara sense resoldre, seria els dos  passos a nivell que encara es poden observar. 
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Conclusions personals 

 

Crec que he fet bé triant aquest tipus de treball, ja que he pogut veure el funcionament 

intern del govern del PSC durant el 1995 i 1996. Encara que s’hagi fet difícil el 

vocabulari, he rebut molta ajuda del meu tutor, en Fernando Aísa. Si no hagués tingut 

aquest tipus de tutor, vull dir  que si no hagués sigut una persona dedicada, ordenada, 

pacient i no hagués donat el màxim com ho ha fet, no hagués fet un treball de recerca 

acceptable. Gràcies a la dedicació del meu tutor he pogut fer el treball de recerca sobre 

el tema que m’agrada i, sobre tot, enfocat cap a on tenia pensat, que és el funcionament 

del PSC en el govern i la seva ideologia. A lo millor, m’hagués agradat fer un altre 

mandat, és a dir, un altre alcalde del PSC governant a Figueres, però a part del senyor 

Ametlla i en Joan Armangué, no ha hagut més alcaldes a Figueres del PSC, la qual cosa 

no dona massa on triar. 

A l’inici de l’any passat, no sabia què era ben bé un treball de recerca, ni per on havia 

de començar a buscar informació. Un cop em vaig reunir amb el meu tutor vam 

començar a decidir d’on trauríem la informació i com l’estructuraríem. Decidits aquest 

punts, en Fernando em va acompanyar a la Biblioteca de Figueres hi em va fe fer un 

esquema en el qual estructuraríem les notícies, és a dir, en una columna el número del 

diari, en l’altra la pàgina, en una altra el mes... un cop el meu tutor em va dir com fer-

ho, vaig anar buidant els diaris de l’ Hora Nova i Empordà des del 1995 fins el 1996. 

Un altre dels llocs on vaig recopilar la informació, varen ser les actes de l’Ajuntament, 

que aquí, va ser on vaig rebre més ajuda del tutor, ja que se'm feia molt difícil i pesat. 

He arribat a la conclusió de que en els programes electorals es diu que es faran moltes 

coses, molts projectes, moltes inversions... però que al final no es compleix tot el que es 

diu. Encara que durant aquest mandat s’hagin fet inversions per renovar Figueres i 

donar moltes més ajudes als joves, crec que es podrien haver fet més coses, però tampoc 

puc estar al cent per cent segura d’aquesta afirmació, ja que només he estudiat els dos 

primers anys de mandat. Faig aquesta afirmació, perquè en el programa electoral, tant 

en el de CiU durant el mandat de Marià Lorca com el del PSC es diu que es trauran els 

passos a nivell i no es fa. Segons diu Joan Armangué, el motiu de l’eliminació dels 

passos a nivell es la falta de diners. 



 
33 

 

L’entrevista amb en Joan Armangué va ser interessant, ja que parles amb la persona o 

amb el cap de l’equip de govern el qual bases tot el teu treball. Fer una entrevista no és 

gens fàcil, ja que no pots realitzar les preguntes com vols i en el moment en què 

t’agradaria, perquè si no, no obtindràs el que vols, que en definitiva es veure el punt de 

vista de la persona que entrevistes. Per dir-ho d'alguna manera, si el pressiones es tanca 

de banda. L’entrevista va anar bé, en Joan es va mostrar obert a l'entrevista, la qual cosa 

va ser bo, però des del meu punt de vista crec que  calculava massa la resposta. Quan li 

vàrem preguntar sobre la ruptura del pacte que va tenir el seu partit amb el Fòrum Cívic 

no es va estendre tant com quan li vàrem preguntar del que estava més orgullós. Fins a 

cert punt és normal, però crec que si li haguéssim fet una segona entrevista hagués sigut 

més interessant. 

Per acabar, estic contenta amb el treball que he realitzat i de la forma que ho he fet. El 

que més m’ha agradat ha sigut poder buidar el diari de l’Hora Nova, ja que és curiós 

poder veure per exemple, el projecte de la Biblioteca. Veus el plànol de la construcció 

representat en el diari en aquells moments i ara pots veure-la i ser-hi a l’interior. El que 

menys m’ha agradat ha sigut recopilar informació de les actes de l’Ajuntament, ja que 

s’utilitza un vocabulari complex.       
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Hora Nova 1995 

Setmana Número Planes Data Noticia 

Hora 

nova 

911 1 30 maig Armangué alcalde PSC 6, CiU 6, PP 3, ERC 2, IC 

1, Fòrum 3. Les eleccions varen ser el 28 de maig. 

Feia 12 anys de govern de CiU. 

  4  S'apunta un pacte entre el PSC i el Fòrum Cívic i 

ERC. L'abstenció va ser del 45'4%. 

PSC: Joan Armangué, Montserrat Palma, Joan 

Balada, Marti Sans, Pere Gibert i Antonio Rivas. 

CiU: Marti Palahí, Albert Domínguez, Norbert 

Font, Jordi Quadras, Josep Fernández i Mari 

Àngels Perxas. 

PP: Gerard Camps, Anna Maria Oriol, Joaquim 

Claparols, Fòrum Cívic, Alfons Romero, Jordi 

Vázquez i Pitu Fabregues 

ERC: Pere Prats i Esteve Gratacós 

IC: Albert Blasco   

Hora 

Nova 

912 1 6 

juny 

A Figueres ja està enllestit el pacte PSC, Fòrum, 

ERC i  IC. 

  3  CiU diu que no és bo un govern format per tanta 

gent diversa perquè no s'hi entendran i que no te 

per què ser Armangué l'alcalde. 

  4  A Figueres el PSC guanya en 10 taules dels barris 

mentre que CiU guanya en 13 del centre. La Marca 

de l'Ham i el Bon Pastor han estat determinants per 

a la victòria del PSC. 

  6  Entrevista amb Joan Armangué amb el títol “El 

somnis del l'home trist” 

  7  Alfons Romero concedeix una entrevista titulada 

“La fi del virrei”. Entrevista també a en  Marti 

Palahí: “No em sento culpable”. 
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Hora 

Nova 

913 1 13 juny El proper dissabte es constituirà el nou ajuntament 

amb en Joan Armangué d'alcalde. 

  7  PSC, ERC, Fòrum Cívic i IC han aprovat els eixos 

bàsics del govern figuerenc. També diu que CiU té 

problemes entre la militància perquè no estan 

contents amb els resultats. 

La mesa estarà composada per Anna Maria Oriol 

com la persona de més edat i Pitu Fàbregas com a 

més jove. També explica que han fet un sopar de 

comiat a Marià Lorca amb tots els seus regidors de 

tots els partits i que Marti Palahí no hi  va poder 

assistir per una “visita” mèdica.    

Hora 

nova 

914 1 20 juny Joan Armangué ja és alcalde amb 12 vots dels 21 

possibles. 

  3  El primer acte que fa Armangué ho fa juntament 

amb Marià Lorca (inauguració d'una plaça del 

Poble nou). 

  4  Amb els vots de PSC, FC, ERC i IC-EV, Joan 

Armangué es compromet a ser l'alcalde de tots els 

figuerencs. 

  8  Lorca marxa satisfet de la feina feta tot i l'espina 

per la derrota de CiU. Lorca diu que ha deixat dos 

temes pendents: la constitució dels consorci del 

castell de Sant Ferran i  el tema del pas a nivell. 

Hora 

Nova 

915 5 27 juny Armangué es queixa que CiU ha deixat  

l'ajuntament sense diners. 

Gratacós recupera el projecte de tancar el Parc 

Bosc. 

  6  Figueres i Roses candidates a tenir comissaria dels 

mossos. 

  9  Armangué presenta el nou cartipàs. Marti Sans 
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primer tinent d'alcalde i responsable d'economia i 

d’administració i seguretat ciutadana, Pere Gibert 

regidor d’hisenda, Joan Balada regidor de 

presidència ( relacions ciutadanes i institucionals) i 

d’educació. Alfons Romero segon tinent d'alcalde, 

dirigeix l’àrea de servei de les persones i és regidor 

de cultura. Pitu Fàbregues regidor de joventut i 

esports. Jordi Vázquez, regidor de benestar social. 

Pere Prats tercer tinent d'alcalde. Montserrat Palma 

regidora de urbanisme i arquitectura i habitatge, 

Esteve Gratacós infraestructures i manteniment 

urbà i Antonio Rivas, de serveis i medi ambient. 

  10  Entrevista a Esteve Gratacós on diu que 

possiblement es podrà tornar a aparcar a la Rambla 

i es queixa de l'estat lamentable del cementiri. 

Hora 

Nova 

916 1 4 

juliol 

Armangué i Renfe parlen del pas a nivell i Alfons 

Romero vol fer la biblioteca comarcal a la plaça 

Catalunya. 

  3  Els sous dels regidors, tema estrella del primer ple 

de Figueres. 

  10  Entrevista a la Montse Palma. Diu que li agradaria 

rehabilitar habitatges del casc antic. 

Hora 

Nova 

917 4 11 juliol Demanen per a l'Alexandre Deulofeu un nou 

batxillerat: l’artístic. 

  5  Els regidors cobraran més bé però les despeses 

globals disminuiran. 

El Fòrum Cívic vol reduir el sou del alcalde en el 

proper pressupost de 1996. 

  6  Pere Prats vol obrir als turistes el castell de Sant 

Ferran tot l'any. 

  8  L'ajuntament de Figueres vol soterrar la carretera a 



 
39 

 

tots els passos a nivell de la ciutat. 

  10  Entrevista a Marti Sans. “No faré feines de 

lluïment” 

 

 918 7 18   

juliol 

Els mossos es desplegaran a l'Alt Empordà en el 

transcurs de 1996. 

 

  8  El castell de Sant Ferran entrarà en una ruta 

europea de fortaleses. 

 

  9  La construcció de la Plaça el·líptica obliga a tancar 

la carretera de Llança. 

 

  17  CDC, que a Figueres ha passat a l'oposició, 

nomenarà una gestora després de la dimissió del 

delegat local (Joan Vilahú). 

 

  18  Figueres té sis mesos per estudiar i discutir el 

millor emplaçament per a la biblioteca comarcal. 

 

 919 3 25 

juliol 

Alfons Romero continúa considerant  viable 

instal.lar la biblioteca a la Plaça Catalunya. 

 

  5  Armangué ja ha convocat les eleccions per escollir 

"l'alcalde" de Vilatenim. Pocs mesos després 

d’haver tingut lloc les eleccions del nou alcalde de 

Figueres, es fan les eleccions del nou alcalde de 

Vilatenim. 

 

  8  "Es més efectiu reduir despeses que no pas 

augmentar impostos". entrevista a Pere Gibert, 

regidor d'hisenda de l'Ajuntament de Figueres.  

Parla del dèficit que hi ha i de l’antic pressupost 

que està desequilibrat. 

 

 920 5 8 

agost 

A Figueres, el PSC farà una festa amb la presència 

de Quim Nadal. Els socialistes presenten la seva 

nova executiva. 

 

  6  El Ministeri de Cultura cedeix els drets de l'obra de  



 
40 

 

Dalí a la Fundació. El ministeri de cultura i la 

fundació Gala-Dalí han firmat l'acord, segons el 

qual la fundació té els drets d'explotació de l'obra 

del pintor alt-empordanès.   

  9  En les últimes setmanes, un dels temes estrelles és 

el de l'emplaçament de la futura Biblioteca. Els 

diferents llocs possibles són  la plaça de Catalunya 

i la plaça del Sol. 

 

 921 5 15 agost Una delegació municipal visita Alcalà la Real. 

L'alcalde de Figueres, Joan Armangué, juntament 

amb els regidors Joan Balada i Gerard Camps, han 

visitat aquest cap de setmana la localitat andalusa 

d'Alcalà la Real. 

 

  7  Jordi Vázquez, regidor de Benestar Social de 

l'Ajuntament figuerenc, ha acusat la Generalitat de 

Catalunya de fer-los "una mena de xantatge" en la 

signatura del conveni marc per aquest any que 

encara no ha estat firmat. Un altre tema punyent 

que també ha volgut denunciar Jordi Vázquez ha 

estat el de les ampliacions del cementiri municipal 

(excepte la primera ampliació, la resta d'obres no 

compleixen tots els requisits legals). 

 

Hora 

Nove 

922 5 22 agost Figueres renovarà el servei de transport públic    

amb una inversió de 25 milions. 

 

  6  Prop d’un milió de pessetes en assistència social. 

L’Ajuntament de Figures ha aprovat ajuts per un 

valor total de 710.000 pessetes a disset famílies de 

la ciutat. 

 

  7  El barri de la Marca de l’Ham tindrà centre cívic. 

L’Ajuntament de Figueres té previst construir un 

centre cívic al barri de la Marca de l’Ham. 
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  8  “Ens preocupen els interessos de la ciutat, no els del 

PSC i ERC” 

Alfons Romero, segon tinent d’alcalde exposa: “si 

no s’arriba a un acord consensuat en l’aprovació 

dels pressupostos, això voldrà dir que no serem 

capaços de fer una obra conjunta d’equip de 

govern”. 

 

Hora 

Nova 

923 8 29 

agost 

Entrevista a Antoni Rivas: “Crearem una comissió 

assessora per ajudar la regidoria de Serveis”. 

Antonio Rivas, regidor delegat de serveis i medi 

ambient, vol posar un estop als sorolls o 

contaminacions de les quals li arriben notícies. 

 

  10  ERC vol evitar que tornin les curses de braus a 

Figueres. El regidor d’Esquerra Republicana de 

Catalunya a l’Ajuntament de Figueres, Pere Prats, 

reconeix que el partit ha actuat com a “tap” per 

evitar que tornin les curses de braus a l’Alt 

Empordà. 

 

Hora 

Nova 

924 3 5 

setembre 

Figueres es prepara contra els estornells. 

L’alcalde Joan Armangué, s’ha reunit amb el 

president de la Institució Alt empordanesa per a la 

Defensa i Estudi de la Natura (Iaeden) per demanar-

li un pla d’actuació contra els estornells. 

 

  6  La Policia augmentarà la pressió sobre els “petits 

delinqüents” de Figueres. L’Ajuntament de Figueres 

ha pactat amb responsables de la Policia Nacional 

una programació d’accions per tal de disminuir la 

delinqüència i les actuacions molestes en els punts 

més conflictes de la ciutat ( l’entorn del carrer de La 

Jonquera i el Barri del Bon Pastor). 

 

  10  Empresaris taurins mostren interès a reobrir la plaça 

de Figueres. 

El PSC, juntament amb l'associació d'Amics del Cap 
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de Creus, s'ha mostrat partidari que la seu 

administrativa del Parc Natural del Cap de Creus 

estigui situada al Port de la Selva.   

  20  Segons Pere Prats, regidor de l'Àrea de promoció, 

cal fer un Pavelló a Figueres. 

 

Hora 

Nova 

925 4 12 

setembre 

L'ajuntament de Figueres ha aprovat el projecte de 

millorar les condicions del cementiri municipal i 

invertir 117 milions. 

 

  6  El president de la Institució Alt empordanesa per a 

la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN), Deli 

Saavedra, ens diu: que eliminar les destrosses dels 

estornells serà difícil i potser no s’hi pot fer res. 

Jordi Sargatal està preparant una proposta per a 

l'Ajuntament de Figueres. 

 

  7  Els passos a nivell fan “topar” els criteris d'ERC i 

PSC a Figueres. 

L'alcalde socialista, Joan Armangué, “parlant del 

tema” de la supressió dels passos a nivell de 

Figueres apunta com a una possibilitat soterrar la 

calçada (com s'ha fet a la ronda Sud). El líder 

d'ERC, Pere Prats, està en contra de l'argumentació 

feta pel PSC. 

Joan Armangué i Pere Prats s'han compromès amb 

els membres de l’associació Figueres Unida Front la 

Via del Tren, a mantenir-los informats i escoltar els 

seus criteris. 

 

  9  Comença l'estudi per fer la ronda Nord. 

L'ajuntament de Figueres ha començat a treballar 

per resoldre la connexió de la carretera de Roses 

amb la de Llançà. 

 

  10  L’Associació de Contribuents de Figueres ha 

presentat al·legacions a diverses taxes municipals 

“per tal que es tinguin en compte en la discussió del 
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pressupost de 1996”. 

Hora 

Nova 

926 4 19 

setembre 

El castell de Sant Ferran inicia contactes 

internacionals per atraure subvencions d'Europa. 

L'ajuntament de Figueres ha iniciat un procés de 

recerca dels fons historiogràfics sobre el castell de 

Sant Ferran. 

 

  10  Diada “reivindicativa”. Els problemes amb la 

bandera espanyola van començar quan Esteve 

Gratacós, per part d'ERC, va demanar a l'alcalde que 

el dia de la Diada la bandera de l'Estat no fos 

present ni al saló de sessions ni al balcó municipal. 

Armangué s'hi va negar. Després d’haver obtingut 

una negativa per part de l'alcalde, Pitu Fàbrega de 

forma més informal li va tornar a “dir”. La qual cosa 

comporta que els regidors del Fòrum Cívic i 

Esquerra Republicana de Catalunya no van ser 

presents a l'acte institucional de l'11 de setembre, 

celebrat a l'ajuntament de Figueres. 

 

Hora 

Nova 

927 3 26 

setembre 

Figueres potenciarà la grua més que les pilones. 

L'ajuntament té previst iniciar una campanya 

informativa. Es farà especial incidència en aquells 

vehicles que estacionen sobre les voreres, interferint 

la circulació de les persones. 

 

  5  “Armangué decreta multes de 10.000 pessetes per a 

qui embruti Figueres”. L'alcalde, Joan Armangué, 

ha signat un ban per promoure una ciutat més neta, 

que estableix sancions de fins a deu mil pessetes per 

als qui l'infringeixin. 

 

“El castell de Sant Ferran podria ser visible a finals 

d'any”. L'ajuntament de Figueres té la intenció 

d'obrir el castell de Sant Ferran a les visites abans de 
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final d'any. 

  6  Solan es va reunir amb Armangué, Gratacós i Palma 

per tractar diversos temes. Un d’ells la construcció 

de nous habitatges a la zona de l'Horta de l'Hospital. 

Es una de les prioritats de la Generalitat a Figueres. 

 

Encara no han començat les obres del Museu dels 

Joguets. 

 

  7  “Santi Vila, elegit president de la secció d'ERC”. 

L'Assemblea de militants d'ERC de Figueres, va 

escollir el passat 18 de setembre a Santi Vila com a 

president de la secció local. 

 

Hora 

Nova 

928 4 3 

octubre 

L'ajuntament de Figueres va signar dilluns un 

conveni amb l'institut Gaudí de Construcció, en 

virtut del qual professionals del centre impartiran 

cursos a totes aquelles persones que desitgin 

treballar en el sector.   

 

  6  “ El PP fa un estudi sobre la supressió dels passos a 

nivell de Figueres”. 

El PP s'ha mostrat disposat a portar el tema dels 

passos a nivell de Figueres al Congrés. El portaveu 

d'Obres Públiques del grup popular, Jesús Posada, 

va assegurar que era un problema greu i important 

per a la província i, fins i tot, per a la comunitat 

autònoma.  Posada va anunciar que properament es 

posarà en marxa un estudi, per part del Partit 

Popular, per estudiar possibles solucions per 

suprimir els passos a nivell. 

 

L'alcalde de Figueres, Joan Armangué, ha estat 

escollit com un dels nous vocals del comitè executiu 

de la Federació de Municipis de Catalunya. 
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  7  “El tigre del plàtan ataca els arbres i provoca 

molèsties a Figueres”. L'Ajuntament ha posat en 

marxa una sèrie de fumigacions preventives. 

 

Hora 

Nova 

929 4 10 

d'octubre 

El Ple de Figueres ha aprovat la inversió de prop de 

15 milions de pessetes per a l'organització de l'oferta 

formativa del curs 1995/96. 

 

  6  L’Ajuntament de Figueres ha aprovat la modificació 

del Reglament Orgànic Municipal per permetre la 

creació i regulació de la figura del Defensor del 

Ciutadà. Aquest s'haurà d'encarregar de garantir el 

bon funcionament de l'Ajuntament i del personal 

que hi presta servei.   

 

  7  Figueres busca terrenys on posar els Mossos 

d'Esquadra i els jutjats. 

 

  8  El regidor socialista a l'Ajuntament de Figueres 

Martí Sans serà el tercer a la llista que presentarà el 

PSC a les eleccions autonòmiques del proper 19 de 

novembre. 

 

L'Ajuntament ultima detalls per a la “guerra” als 

estornells 

 

  9  L'Ajuntament de Figueres ha autoritzat l'empresa 

municipal de serveis, Fisersa, perquè continuï 

utilitzant les dependències que ocupa a la primera 

planta de l'edifici de la Ronda Firal. A partir d'ara, 

haurà de pagar una contraprestació econòmica de 

5.760.501 pessetes anuals. 

 

  15  L'Ajuntament de Figueres ha aprovat la concessió 

d'ajuda a vint-i-una famílies de Figueres, per un 

valor aproximadament de mig milió de pessetes. 

S'han dedicat també mig milió de pessetes a la 

compra de material escolar per als alumnes d'unes 

200 famílies. 
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Hora 

Nova 

930 3 17 

octubre 

El Tren d'Alta Velocitat pararà a Figueres. El 

ministre d'Obres Públiques, Transports i Medi 

Ambient, Josep Borrell, es va trobar amb l'alcalde, 

Joan Armangué, per comunicar-li que la ciutat 

tindrà una estació de l'AVE. 

 

  4  El Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana de 

Catalunya i Fòrum Cívic, que comparteixen equip 

de govern de Figueres, no consideren que sorgeixi 

cap problema en l'aprovació dels pressupostos per a 

l'any vinent, tal com havien insinuat membres de 

l'oposició. 

 

Hora 

Nova 

931 3 24 

octubre 

Els figuerencs estan convocats aquest diumenge per 

reclamar més facilitats a l'hora d'anar en bicicleta 

per Figueres. Josep Fàbrega, regidor d'Esports, 

explica que es una activitat lúdica i esportiva, que 

pot servir per pensar en sistemes per anar amb 

bicicleta sense perill per la ciutat. 

 

  4  A partir d'aquest dimecres, 25 d'octubre, l'alcalde de 

Figueres, Joan Armangué, també participarà en un 

programa radiofònic per respondre les consultes o 

suggeriments dels ciutadans. 

 

  5  No es podran construir més bars municipals al costat 

dels cementiris de Figueres i Vilatenim. 

L’Ajuntament ha aprovat la modificació de la 

normativa d'usos del Pla General d'Ordenació Urbà, 

que prohibirà aquest tipus d'activitats. 

 

  6  El regidor d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, 

Albert Blasco, no veu clara l'estació de l’AVE. 

 

  7  La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de 

Figueres, Montserrat Palma, ha reactivat el projecte 

de remodelació de la Rambla. 

 

Hora 

Nova 

932 4 31 

octubre 

Prop de 200 persones van participar diumenge en la 

primera bicicletada popular pels barris de Figueres, 
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organitzada pel servei d'Esport de l'Ajuntament de 

Figueres. 

 

“ERC proposa desviar el capital per a Girona cap a 

comarques”. Joan Puigcercós i Francesc Ferrer, 

ambdós candidats al Parlament de Catalunya, van  

manifestar que ERC preveu destinar quinze 

propostes del programa electoral per a les 

comarques gironines i van criticar la política de 

comunicacions viàries de Convergència i Unió. 

 

L'equip de govern de Figueres ha proposat 

augmentar per al proper any els impostos, un 4,5%, 

segons els cost de la vida, i les taxes principals en 

un percentatge superior. 

 

El Fòrum Cívic exposa els seus raonaments per a 

l'emplaçament de la Biblioteca Comarcal a la Plaça 

Catalunya i acompanya el croquis d'un estudi 

arquitectònic. 

  5  El cementiri de Figueres no disposa d'una oferta de 

nínxols suficient la qual cosa ha obligat a fer 

enterraments a altres llocs. 

 

  6  “Premiades tres infermeres de cirurgia de l'Hospital 

de Figueres”. Carme Burgas, Glòria Rey i 

Margarida Canta, infermeres de l'Hospital de 

Figueres, han estat premiades en la quarta jornada 

d'Infermeria de Cirurgia als Hospitals Comarcals, 

celebrada el passat 20 d'octubre a Lloret de Mar.   

 

Hora 

Nova 

933 7 7 

novembre 

L’Associació de Contribuents de Figueres ha fet una 

proposta a l'Ajuntament perquè canviï la banda on 

s’hi pot aparcar del carrer Sant Pau. 
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  15  Iniciativa demana més atenció a les bicicletes.  

  18  El Museu de Joguets va fer diumenge “jornada de 

portes obertes”. 

 

Hora 

Nova 

934 4 14 

novembre 

“Figueres debatrà el seu futur com a ciutat de 

museus a finals d'aquest mes i amb públic”. 

 

L'Alcalde de Figueres, Joan Armangué, ha dictat un 

decret que posa en marxa la creació del Consell 

Consultiu d'Entitats. 

 

Hora 

Nova 

935 4 21 

novembre 

La comissió de govern de l’Ajuntament de Figueres 

ha aprovat demanar al departament d’Ensenyament 

que creï un mòdul per als alumnes de P-3 a la zona 

del Rally Sud. 

 

  5  “Figueres es prepara per a un pressupost ordinari de 

2.800 milions, i poques perspectives d’inversió”. 

El pressupost de l’Ajuntament de Figueres per a 

l’any vinent s’acostarà als 2.800 milions de 

pessetes. S’ha iniciat el debat entre les tres 

formacions que constitueixen l’equip de govern 

(PSC, Fòrum Cívic i ERC). “Austeritat i contenció 

de la despesa”. Aquestes són les premisses que Joan 

Armangué, alcalde de Figueres, ha donat per 

elaborar aquest pressupost. (que els tres grups 

estudiaran durant 15 dies). Pere Prats (el líder 

d’ERC) critica la situació econòmica heretada de 

l’antic equip de govern CiU i PP. Cada àrea doncs 

haurà d’elaborar una proposta de despeses. Alfons 

Romero, cap del Fòrum Cívic, qualifica el 

pressupost d’aquest any com a pressupost 

d’emergència. El seu criteri, “caldrà tocar molt la 

despesa corrent i pràcticament no contemplar 

inversions”. El partits del govern critiquen la gestió 
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econòmica del darrer mandat de Marià Lorca. El 

gener d’aquest any, el consistori va aprovar el 

pressupost de 1995, amb els vots a favor dels 

regidors de Convergència i Unió i de José Luis 

Torres (PP). El total ascendia a 3.439 milions de 

pessetes. D’aquestes: 

958 corresponen a despeses de personal. 

817 milions a Béns corrents i serveis. 

477 milions a la previsió de despeses que feia el 

darrer equip econòmic de Marià Lorca. 

419 milions a les transferències corrents. 

221 milions a les amortitzacions. 

547 milions a les Inversions. 

  6  “Presenten el llibre de Santi Vila sobre la historia 

del Museu del Joguet”. 

 

  8  L’Ajuntament de Figueres ha contractat obres i 

materials per valor de més de cinc milions en disset 

ocasions des del setembre de l’any passat. A 

continuació, hi ha les diverses obres d’arranjament 

que es van fer als barris de Figueres, per un valor de 

52 milions. 

· La millora urbana de la plaça de l’Estació és la 

tercera en el ranquing: 30 milions. 

· L’ordenació de la zona dels Fossos com a 

aparcament, 20 milions. 

· La urbanització del carrer Hortes, 19 milions. 

· La rehabilitació de la coberta del col·legi públic 

Josep Pallach: 19 milions.     

 

Hora 

Nova 

936 4 28 

novembre 

L’Associació de Contribuents denuncia 

incongruències entre els programes electorals dels 

partits al govern i la política econòmica que es 

desprèn de les Ordenances. 
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Un total de dotze organitzacions ecologistes, entitats 

i partits de Figueres han signat un manifest en 

contra dels assajos nuclears. 

 

“L’Ajuntament de Figueres estudia la possibilitat de 

fer carrils per a bicicletes”. 

  7  La regidora d’Urbanisme de Figueres, Montserrat 

Palma, considera prioritari posar unes bases i 

objectius clars de cara als propers deu o dotze anys. 

Una de les obres que, a priori, poden suposar un 

canvi és la remodelació del tram de la Nacional II 

que passa pel terme municipal de Figueres. Així, 

s’estudia la possibilitat de fer sis giratoris en el tram 

que va des del Rally Sud fins a la sortida Nord de la 

ciutat, amb els quals es faria un major control de 

velocitat i es millorarien diferents cruïlles 

conflictives. 

 

  8  L'Ajuntament de Figueres redactarà un reglament 

que reguli la celebració de fires i mercats per evitar 

nous enfrontaments entre els interessos dels 

comerciants i els marxants. 

 

“CDC convoca les eleccions per triar nova 

executiva el 18 de desembre”. 

 

La regidora de Cultura ha ajornat les jornades de 

debat que havia convocat per aquesta setmana per 

tal de parlar del futur museístic de Figueres. 

Aquestes jornades, que es faran al Museu de 

l’Empordà, serviran per debatre com s'orienta aquest 

servei i la possibilitat d'ampliar-lo amb nous 

continguts. 
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  12  El Fòrum Cívic diu que l'anterior equip de govern 

de l'Ajuntament de Figueres ha deixat un dèficit 

considerable. 

 

Hora 

Nova 

937 3 5 

desembre 

Figueres va ser diumenge la capital d'Europa. 

L'afirmació, feta pel president de l'Assemblea 

Parlamentària del Consell d'Europa, Miguel Ángel 

Martínez, va deixar sorpresos la majoria d'assistents 

a l'acta institucional celebrat a l'Ajuntament, la 

sorpresa venia perquè el lliurament de la bandera 

d'Europa i la medalla de plata del Consell d'Europa, 

no ha tingut el ressò popular que un acte d'aquesta 

mena semblava merèixer. Van ocupar lloc en la 

sala: Marià Lorca, Eduard Puig Vayreda, Miquel 

Esteba, Josep Fajol , Pere Giró, Albert Gurt, Dolors 

Roig, Salvador Dumanjó, Maria Rosa Ymbert, 

Josep Bartolomé, Josep Casero i Enric Sala.    

El que no va poder ser pressent va ser Jaume 

Camprodon. 

(FOTO: Miguel Àngel Martínez lliura la bandera 

d'Europa a Joan Armangué, en presencia del diputat 

europeu Lluís Maria Puig).   

 

  7  “Cinc milions per reparar el sostre d'El Jardí” 

L'ajuntament de Figueres ha aprovat inicialment el 

projecte de reparació dels cairats del teatre 

municipal El Jardí de Figures. 

 

  8  El regidor de Seguretat Ciutadana, Martí Sans, ha 

advertit que serà complicat ampliar el servei de 

Guardia de Barri a altres zones de la ciutat. 

 

  10  L'Ajuntament de Figueres va aprovar la creació d'un 

Registre Municipal de Parelles de Fet, on es podran 

inscriure les parelles no casades tant si són 

heterosexuals com si són homosexuals. 
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Hora 

Nova 

938 6 12 

desembre 

“El Museu de l'Empordà debat aquesta setmana el  

seu futur amb una proposta d'ampliació”. 

 

  8  L'ex regidor de Cultura, Jordi Cuadras (CiU), ha 

precisat que arreglar la coberta del Teatre El Jardí 

només costaria cent mil pessetes. 

 

  10  L'Ajuntament de Figueres té previst invertir deu 

milions de pessetes en millorar la senyalització 

viària de la ciutat. 

 

Hora 

Nova 

939 4 19 

desembre 

L'Ajuntament de Figueres signa el mes vinent el 

conveni que li permetrà oferir estudis universitaris. 

 

 

  7  “Les obres del Museu del Joguet s'adjudicaran 

aquest mes de gener”. 

 

  10  “Convergència Democràtica a Figueres es juga 

dijous el seu futur, amb elecció del delegat local”. 

 

Hora 

Nova 

940 4 28 

desembre 

“El Ple deixa que Figueres continuï sent una ciutat 

insubmisa, però la converteix en desnuclearitzada”. 

 

El dia 1 de gener entra en vigor la propera Llei del 

Comerç promulgada pel govern espanyol. Aquesta 

suposa retornar al sistema de llibertat d'horaris 

sempre que ho permeti la respectiva comunitat 

autònoma: Ex: dos períodes de rebaixes, la 

prohibició de vendre per sota del preu de compra al 

majorista... 

 

“l'Ajuntament canvia les tarifes mensuals d'aigua de 

Figueres”. Es pagaran 31,02 i 59,44 pessetes 

m3/abonat/mes. 

 

  5  “El pressupost de Figueres per al 96 serà de 2957 

milions de pessetes i no contempla inversions”. 

 

  7  El Fòrum Cívic s'ha compromès a pagar les cent mil 

pessetes que Jordi Cuadras va dir que costaria 
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reforçar la coberta del Teatre Municipal. 

  13  La Diputació de Girona ha becat a quatre estudiants 

d’electrònica de l'Institut de Formació Professional 

Narcís Montoriol, de Figueres. 
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      Hora Nova 1996 

Setmana Número Planes Data Noticia 

Hora Nova 941 3 9 

gener 

Joan Armangué va rebre els Tres Reis per primer 

cop. 

  7  S’acabarà anul·lant l’acord de la discussió sobre la 

moció que convertia a Figueres en ciutat 

insubmisa. Així ho van establir el Partit dels 

Socialistes, Convergència i Unió i Partit Popular en 

una comissió informativa. 

La Ronda Oest i la denominada Ronda Nord son 

les principals obres viàries que té plantejades 

l’Ajuntament de Figueres. 

  8  “El pas a nivell de Sant Pau de la Calçada serà el 

primer suprimit aquest any”. La supressió del pas a 

nivell de Sant Pau de la Calçada serà acordada 

aquest any, segons va avançar l’alcalde de Figueres 

en el decurs de la signatura d’un conveni de 

col·laboració amb Renfe. L’anul·lació d’aquest pas 

a nivell suposarà la construcció d’un vial paral·lel a 

la Ronda Sud.   

  11  L’Ajuntament de Figueres ja no és el responsable 

del servei de l’estació d’autobusos, ja que s’ha 

traspassat la seva prestació a l’empresa privada 

Gestora de Transports Costa Brava. 

L’Ajuntament de Marignane, agermanat amb 

Figueres,  ha decidit suprimir l’ajuda municipal 

que permetia funcionar un servei que 

subministrava menjar a les famílies necessitades. 

L’alcalde (de dretes), Daniel Simon, ha justificat la 

mesura al·legant que ha heretat un municipi sense 
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recursos econòmics. L’Ajuntament de Figueres 

continua amb la intenció de mantenir suspeses les 

relacions institucionals entre els dos municipis.    

  13  “Figueres aprova el pressupost amb la reducció de 

despeses com objectiu”. En primer lloc, es pretén 

reorganitzar els llocs de treball del propi consistori. 

Paral·lelament, hi ha en marxa diversos estudis per 

reduir les despeses de consum energètic i de 

material de l’administració local. 

Hora Nova 942 11 16 

gener 

L'alcalde de Figueres, Joan Armangué, ha enviat 

una carta al director general de Carreteres, José 

Javier Dombriz, reclamant que el Ministeri d'Obres 

Públiques, Transports i Medi Ambient desdoblin a 

quatre carrils el cinturó de ronda i que l'autopista 

A-7 tinguin accessos per als dos sentits de la 

circulació a la sortida nord. 

  13  L'alcalde de Figueres ha convocat un ple 

extraordinari per aquest dimecres, 17 de gener, 

tractant els temes següents: 

· L'adjudicació de les obres del projectes de 

rehabilitació de l'edifici del Museu del Joguet de 

Catalunya. 

· El nou acord sobre la insubmissió. 

· Debatre la modificació d'alguns articles de 

funcionament de Comerç i Promoció. 

· La modificació de les ordenances fiscals 

reguladores dels impostos.   

  14  L'Associació pel Desenvolupament Urbanístic de 

Figueres ha criticat el conveni signat entre 
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l'Ajuntament i la companyia Renfe. 

Iniciativa estudia demandar Armangué per 

prevaricacions en retenir-li propostes. 

Hora Nova 943 6 23 

gener 

El Turó Baix serà la seu dels Mossos d'Esquadra i 

del nou edifici dels jutjats de Figueres. 

L'ajuntament de Figueres ha signat amb la 

conselleria de Governació pel que fa a la 

comissaria. “Molt possiblement es faci abans de 

finals d'any”, ha indicat l'alcalde, Joan Armangué, 

el qual té previst cedir els terrenys necessaris en el 

ple ordinari d'aquest mes. 

  7  La regidora de Promoció de l'Ajuntament de 

Figueres ha tornat a convocar un concurs de 

castells per les Fires i Festes de la Santa Creu, 

després de diversos anys sense utilitzar aquest 

sistema. 

  8  Figueres s'ha convertit en la nova víctima de les 

revisions “fraudulentes” del gas butà. Es calcula 

que són uns sis treballadors els que es van 

desplegar en diferents zones de Figueres on hi ha 

xarxa de gas natural per “imposar” revisions 

innecessàries amb unes factures desorbitades. 

  10  “La Generalitat no creu necessari fer una estació 

del TAV a Figueres”. El conseller de Política 

Territorial i Obres Públiques, Artur Mas, considera 

que Figueres no necessita una estació del tren d'alta 

velocitat. 

  11  “Una desena de joves regalen una metralleta a 

Armangué per haver capgirat l'afer insubmissió”. 

El Partit Socialista, juntament amb Convergència i 
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Unió i Partit Popular, van acordar deixar sense 

efecte la moció d'Iniciativa per Catalunya que 

obligava l'Ajuntament de deixar de quintar els 

joves de Figueres, eliminar les de la prestació 

social substitutòria i donar suport legal als 

insubmisos. 

“Armangué nega que estigui retenint mocions 

d'Iniciativa”. L'alcalde de Figueres, Joan 

Armangué, ha criticat durament el regidor 

d'Iniciativa per Catalunya, Albert Blasco, per les 

declaracions que aquest va fer la setmana passada 

anunciant que el seu grup es plantejava presentar 

una demanda per prevaricació contra l'alcalde 

perquè retenia quatre mocions que haurien d'haver 

passat pel ple. Armangué nega l’existència de 

aquestes quatre mocions.   

  12  L'Ajuntament de Figueres i la Universitat de 

Girona ja han signat el conveni de col·laboració 

per tenir estudis de nivell universitari a la capital 

alt empordanesa. 

Hora Nova 944 6 30 

gener 

“Sis de cada deu turistes només estan de pas a 

Figueres i expressament per veure el Museu Dalí” 

  7  L'Ajuntament de Figueres ha obert un expedient 

sancionador contra la discoteca Plató, per haver 

col·locat, sense autorització, cartells de publicitat 

de l'establiment als fanals de darrera el Cementiri. 

  8  L'Ajuntament de Figueres refinançarà el deute 

municipal com a mesura per sanejar la seva 

situació econòmica. 

  10  L'ajuntament de Figueres ha negat rotundament 



 
58 

 

que hi hagi hagut cap irregularitat en la concessió 

de les obres de remodelació de la seu del Museu 

del Joguet a l'empresa Ferrovial. 

Hora Nova 945 6 6 

febre

r 

“El Museu Dalí ha superat la barrera dels 600.000 

visitants i estudia créixer fora de temporada”. 

  7  “El PSC vol que es defineixi la carretera de 

Roses”. 

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat la creació de 

la comissió de lectura pública de la Biblioteca 

Fages de Climent. 

  10  A causa del retard de sis anys que han sofert les 

autoritzacions d'expedients de les criptes del 

cementiri de Figueres, l'Ajuntament de Figueres es 

veu obligat a reclamar-los per la via d’urgència o 

per la via política si calgués, exposa l'alcalde de 

Figueres, Joan Armangué. 

  11  L'Ajuntament de Figueres s'ha adherit al projecte 

“rosa guardiana de la pau” d'homenatge a les 

accions humanitàries dels Cascos Blaus de 

l'Organització de les Nacions Unides. 

Hora Nova 946 8 13 

febre

r 

Dilluns, 12 de febrer, el PSC va presentar 

oficialment la campanya per a les eleccions al 

Congrés i al Senat, a la comarca. 

“L'Ajuntament de Figueres tanca el 1995 amb un 

dèficit de 840 milions”. 

  11  “Figueres es planteja una campanya per rehabilitar 

cases al carrer de la Jonquera”. 
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  16  “L'Estació d'Autobusos de Figueres ha passat a ser 

explotada per un “centre especial de treball”. 

“Figueres commemora el cinquantè aniversari de 

l'ONU”. Es van plantar cinc rosers a la plaça Ernest 

Vila. 

Hora Nova 947 6 20 

febre

r 

“CiU va adjudicar a dit el pavelló de Castelló i va 

fer crèdit amb 400 milions inexistents”. 

  7  “Sanllehí contraataca amb duresa les crítiques que 

CiU va fer a la seva gestió”. L'equip de govern 

(ERC, GRIM; PSC), ha sortit al pas aquesta 

setmana a les critiques de mala gestió que els seus 

antecessors (CiU) feien la setmana passada, a 

traves de l'Hora Nova. 

  10  “PSC, FC i ERC de Figueres demanen 

responsabilitat pel deute municipal”. 

L'endeutament de l'Ajuntament de Figueres, en 

tancar el 1995, és de 840 milions de pessetes. 

Segons Pere Gibert, actual regidor d'hisenda, 

aquesta quantitat surt d'aplicar les recomanacions 

que fa la Sindicatura de Comptes en l'auditoria feta 

a l'Ajuntament. Aquesta situació ha originat 

problemes de tresoreria i un important retard en el 

pagament a proveïdors de l'Ajuntament.   

  11  L'Ajuntament de Figueres no flexibilitzarà l'horari 

de la zona peatonal de Figueres. 

L'alcalde de Figueres, Joan Armangué, es va reunir 

la setmana passada, a Madrid, amb el director 

general d'Infraestructures del Ministeri de Defensa, 

amb la intenció d'impulsar la creació del Consoci 
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del Castell de Sant Ferran. 

“El PSC porta al Parlament de Catalunya la veda 

del peix blau”. Reclama perquè no s'ha previst cap 

subvenció. 

  12  “L'oficina del Banc d'Urquijo passa a Caixa de 

Galícia”. 

“El projecte de la ronda Nord estarà redactat el mes 

de juny”. El més possible és fer un túnel sota el 

Castell. 

  15  Figueres pot ajudar a construir una biblioteca en 

una ciutat del Níger a través de “Mans Unides” ”. 

Hora Nova 948 6 27 

febre

r 

“El Full Informatiu del Fòrum Cívic “ataca” ERC i 

PSC perquè no demanen responsabilitat a CiU”. 

  7  “Figueres vol “lligar” les urbanitzacions que han de 

completar la Ronda Oest”. El servei tècnic 

d'Urbanisme, de l'Ajuntament de Figueres, estudia 

quina és la forma més ràpida de completar la 

Ronda Oest. Unirà Figueres amb Vilafant. 

L'ajuntament de Figueres està fent una ordenança 

que regularà la circulació de vehicles a la zona 

peatonal comercial de Figueres. 

  11  “IC proposa un pacte sobre el futur econòmic”. El 

darrer ple de Figueres va aprovar definitivament el 

pressupost municipal, amb les abstencions de CiU i 

PP i l'oposició d'Iniciativa per Catalunya. Aquest 

darrer grup va proposar fer un pacte per resoldre la 

situació econòmica municipal, però no va obtenir 

resposta per cap dels partits. 
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  19  “El Teatre Jardí ja té programació, amb vuit 

espectacles de teatre”. 

Hora Nova 949 3 5 

març 

“El PSC se n'emporta la Palma”. La figuerenca 

Montserrat Palma serà la responsable de la 

comarca al Congrés de Diputats. 

  7  “El Consell Comarcal redacta 20 projectes”. Els 

serveis tècnics del Consell Comarcal han rebut un 

total de vint peticions per redactar el mateix 

nombre de projectes municipals. La majoria son 

obres d'arranjament i pavimentació de diferents 

carrers. 

  10  L'alcalde de Figueres, Joan Armangué, ha decidit 

concentrar totes les competències sobre cementiris 

amb les mans d'Esteve Gratacos (ERC). En aquest 

sentit, el Ple Municipal va aprovar un acord pel 

qual s'acaba amb la duplicitat que hi havia en 

aquests moments amb el regidor de Benestar 

Social, Jordi Vazquez (FC). 

“L'Ajuntament de Figueres fa públic el calendari de 

cobraments”. L'ajuntament ha imprès un full 

d'informació amb les dates de cobrament dels 

impostos. 

  11  L'Ajuntament de Figueres ha adjudicat a Obres 

Pirenaiques les obres d'urbanització del passeig del 

Cementiri, per un pressupost de 5,3 milions de 

pessetes. 

El regidor d'ERC, Pere Prats, ha estat escollit 

membre de la Permanent de la Comissió 

Econòmica de la Federació de Municipi de 

Catalunya, en representació de l'Ajuntament de 
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Figueres. 

“IC proposa fer un pacte per resoldre la situació 

econòmica”. Va plantejar-ho, sense èxit, al Ple de 

Figueres.   

  13  “IC rebutja els actes d'aniversari de l'ONU”. 

  20  La inauguració de l’exposició “Terra d'autistes” es 

van haver de traslladar dissabte al carrer, ja que la 

galeria Canaleta es va quedar petita per acollir tots 

els assistents. 

  22  “Tres jornades per celebrar la diada d'Andalusia a 

Figueres”. Paco Candel va fer una xarrada a El 

Jardí. 

“La primera Festa del Comerç de Figueres 

distingirà Eduard Bartolí”. El 15 de març, la 

federació d'Associació de Comerç de Figueres ha 

organitzat la primera Festa del Comerç, que se 

celebrarà al restaurant El Pa Volador.   

Hora Nova 950 6 12 

març 

“ El col·legi imposa la toga a tres nous advocats”. 

El degà del Col·legi d'Advocats de Figueres, 

Robert Pallarés, va ser l'encarregat d’imposar la 

toga a tres nous advocats. 

L'ajuntament de Figueres deixarà d'atendre el 

públic en horari nocturn. A partir d'aquest dilluns 

11 de març. 

“La Fundació Dalí perd la gestió dels drets d'autor 

del pintor”. Queden suspesos per un recurs de 

Descharnes. L’Audiència Nacional ha suspès 

cautelarment el conveni entre el Ministeri i la 

Fundació Dalí que donava a aquesta el dret a 
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gestionar les propietats de Salvador Dalí. 

  7  L'Ajuntament actua contra 8.000 deutors 

figuerencs que no localitza”. La maquinària 

recaptadora de l'Ajuntament de Figueres s'ha posat 

a funcionar contundentment en la persecució dels 

deutors. El Butlletí Oficial de la Província publica 

122 pàgines amb una relació de prop de vuit mil 

rebuts incobrats. 

  10  “El Museu dels Joguets s'obrirà al públic l'estiu de 

l'any vinent”. Se signa l'acta de replanteig de les 

obres. 

  11  “IC vol que les APA assumeixi les mares en el 

nom”. El Grup de Dones d'IC-Els Verd de 

Figueres, ha demanat a les Associacions de Pares 

d'Alumnes de Figueres que canviïn el nom per dir-

se Associació de Mares i Pares d'Alumnes, amb la 

intenció d'equipar els homes i les dones en la 

societat. 

  12  “Només 15.000 estornells han estat abatuts amb les 

actuacions de l'Ajuntament de Figueres”. 

Hora Nova 951 5 19 

març 

Figueres passarà a tenir una tonalitat groga a les 

nits. Aquest serà l'efecte que donarà la substitució 

de la majoria de bombetes de vapor de mercuri, per 

altres de vapor de sodi d'alta pressió. Aquesta es 

una de les novetats que proposa el Pla Director per 

a l'Estalvi Energètic en l'enlluernament públic de 

Figueres. 

  6  Els gossos de Figueres hauran d'anar degudament 

identificats i vacunats a partir d'ara. L'alcalde de la 

ciutat, Joan Armangué, ha signat un ban amb el 
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qual es vol acabar amb les continues denúncies de 

veïns, per les molèsties i la brutícia que provoca, 

per part d'alguns propietaris de gossos. 

  7  El conseller de Governació, Xavier Pomés, es 

reuneix aquesta setmana amb el president dels 

Consells Comarcals de Girona per explicar-los el 

desplegament dels Mossos d'Esquadra. 

  12  “Es promourà la disgregació del pla general de 

Figueres i entorn”. Afectarà un total de dotze 

municipis. 

  15  “Un llibre de viatges és el primer quadern d'història 

de Figueres”. Col·lecció editada per l'Ajuntament i 

la Diputació. 

Hora Nova 952 10 26 

març 

L'alcalde de Figueres ha signat un decret reduint a 

quatre les Unitats Administratives de l'Ajuntament. 

  12  “El govern de Figueres aprova un pla per acabar 

amb l'endeutament el 2001”. L'equip de govern de 

Figueres (PSC-Fòrum Cívic-ERC), ha acordat tirar 

endavant un pla econòmic-financer per eliminar el 

dèficit municipal de l'any 2001. 

  13  El president del Consell Comarcal de l'Alt 

Empordà, Martí Palahí, ha convocat el 30 de març 

el primer Consell d'Alcaldes d'aquesta legislatura. 

Pretén assegurar i millorar la participació dels 

municipis en el govern de la comarca. 

  17  “A Figueres, catorze autors a la Festa de la Poesia 

organitzada per l'Erato” 

  19  “L'Ajuntament de Figueres fa un curs de 

monitors”. L'Ajuntament de Figueres organitza, 
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conjuntament amb l'Escola d'educadors Galligants 

de Girona, un curs de monitors d'activitats en el 

lleure infantil i juvenil. 

Hora Nova 953 6 2 

abril 

“L'oposició diu que no es pot reduir el dèficit de 

Figueres en sis anys”. “El Pla econòmic-financer és 

el conte de la lletera”. Aquesta és l’opinió del 

regidor d'Iniciativa per a Catalunya-Els Verds a 

l'Ajuntament de Figueres respecte a la possibilitat 

que el govern aconsegueixi treure els 840 milions 

de dèficit que tenen les arques municipals d'aquí a 

l'any 2001. 

“L'Ajuntament ha de pagar més un solar que va 

expropiar”. Va donar 2 milions i n'ha d'abonar 

quaranta més. 

L'Ajuntament de Figueres haurà de pagar 42 

milions de pessetes per un terreny situat al costat 

de l'institut Cendrassos. 

“La Generalitat ja té a disposició el solar per a 

l'edifici de jutjats”. L'Ajuntament de Figueres 

n'aprova la cessió. 

L'Ajuntament de Figueres ha acordat diverses 

obres de millora als carrers de l'entorn de la 

biblioteca municipal. Aquest es el cas del carrer 

Moreria (7 milions), Germanes Massanet (7,3), i 

els carrers que volen la biblioteca (26,3).   

  10  “Figueres va perfilar dissabte punts d'intercanvi 

amb Alcalà la Reial”. 

  11  “Figueres recuperarà la concessió d'uns 3.000 

nínxols aquest any”. 
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  12  Els 117 funcionaris de l'Ajuntament de Figueres 

hauran de treballar més hores l'any vinent, si 

l'Ajuntament compleix amb les indicacions de la 

Sindicatura de Comptes, la qual adverteix que 

aquests treballadors han de tenir una jornada 

mínima de trenta-set hores i mitja setmana, en lloc 

de les 35 que hi dediquen actualment. 

  16  “Creu Roja de Figueres fa balanç de 1995 

demanant més socis i més voluntaris”. 

  18  Aquesta setmana es va presentar al Teatre 

Municipal el primer dels volums dels “Quaderns 

d'Història de Figueres” que edita conjuntament 

l'Ajuntament i la Diputació de Girona. 

Hora Nova 954 13 9 

abril 

El proper dia de Sant Jordi, l'Ajuntament de 

Figueres nomenarà Maria Àngels Anglada filla 

adoptiva de la ciutat. Els actes, entre els quals hi ha 

el retorn del grup Indika, s'inicien ja aquesta 

setmana. 

  14  Des de fa més de 30 anys, l'Associació protectora 

d'Animals i Plantes de Figueres compleix una 

important funció social. 

  15  “El Museu del Joguet convoca una festa per 

col·locar la primera pedra”. Una festa, a la qual és 

previst que assisteixin uns mil escolars, servirà per 

a la simbòlica col·locació de la primera pedra del 

“nou” Museu del Joguet de Catalunya. 

Hora Nova 955 6 16 

abril 

L'Ajuntament de Figueres, el Ministeri de Defensa 

i la Generalitat han mostrat el seu acord amb el text 

que permet construir la Junta de Promotors del 

Consorci del castell de Sant Ferrant. 



 
67 

 

“El nou president de l'Illa és Robert Figueres”. 

  7  Carles Sánchez, que havia estat director de COPE 

Figueres, ha passat a ser el nou director del 

Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació 

Social de la Conferencia Episcopal Tarraconense. 

L'Ajuntament de Figueres encarregarà un projecte 

tècnic sobre la reordenació de la Rambla, amb el 

qual espera comptar abans de mig any. 

  8  L'Ajuntament de Figueres ha autoritzat una 

subvenció de 25.000 pessetes per a l'Associació de 

Paràlisi Cerebral, Pacem, com a ajuda per a 

continuar la seva activitat. 

  10  La regidora d'Urbanisme, Montserrat Palma, vol 

promoure un pla de millora dels accessos de la 

ciutat. Aquest inclou des del traçat urbà de la N-II 

fins al carrer Tapis i la carretera de Llers. 

L'Ajuntament de Figueres ha posat en marxa les 

obres de millora de la façana del cementiri 

municipal i de les cobertes dels nínxols. 

“Els comerços figuerencs treuen protagonisme als 

de Perpinyà”. Augmenta el nombre de vendes als 

estrangers. 

“Figueres no té suficients aules de P-3 i ES, segons 

les preinscripcions”. 

  11  Figueres i l'Escala reuneixen aquesta setmana les 

seves respectives Juntes Locals de Seguretat davant 

l'increment de delictes que ambdues poblacions 

han patit en les darreres setmanes. 
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  12  “Es crea el Consell Consultiu d'Entitats”. 

L'Ajuntament de Figueres va posar en marxa el 

Consell Consultiu d'Entitats. Aquest haurà d'emetre 

informes sobre temes que afectin Figueres a petició 

dels òrgans de govern del consistori.    

Hora Nova 956 7 23 

abril 

“l'Hospital acomiada tres ginecòlegs enmig d'una 

“revolta” al servei”. 

“Els funcionaris de la presó volen la llibertat 

d'Ortega Lara”. La setmana passada es van complir 

tres mesos dels segrest del funcionari de presons de 

Logronyo, José Antonio Ortega Lara. A la presó de 

Figueres cada dimecres es fan cinc minuts de 

manifestació silenciosa. Armangué s'afegeix a la 

manifestació silenciosa. 

  11  “Les obres del Museu del Joguet no permeten tenir 

la Sala Oberta enllestida abans de finals d'any”. 

  13  “No hi ha motius perquè hi hagi por o alerta, 

segons la Junta Local de Seguretat de Figueres”. 

Armangué afirma que el nivell d’eficiència policial 

és bo i que no s'ha d'alterar el clima de 

convivència. “No tenim grans delictes”, reforça el 

regidor de Governació, Martí Sans, el qual 

considera com un fet aïllat l'assassinat brutal de la 

jove Andrea Arenas Salazar.   

  14  “Cent milions de l'Once per a la Marca de l'Ham”. 

  15  El Consultiu d'Entitats ha donat el seu vist-i-plau, 

amb només un vot en contra, a l'ordenança 

reguladora de l’accés de vehicles a la zona de 

vianants del centre de Figueres. 
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Hora Nova 957 7 30 

abril 

“IC demana que se soterrin tots els cables aeris que 

té Figueres”. El Ple de l'Ajuntament de Figueres va 

rebutjar una esmena d'IC-Els Verds, demanant la 

redacció d'un projecte per soterrar tots els cables 

aeris existents a la ciutat i garantir que la xarxa de 

fibra òptica s’instal·li soterrada de bon principi.   

  8  L'Ajuntament de Figueres ha acordat convocar un 

“concurs d'idees per a professionals”, sobre la 

destinació final dels terrenys del voltant de l'estació 

ferroviària de la ciutat que Renfe està disposada a 

desafectar i traspassar al consistori. 

El Ple de Figueres va aprovar provisionalment la 

modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la 

taxa sobre cementiris. A partir d'ara la concessió 

d'un nínxol costarà de 52.000 pessetes a 180.000 

segons el pis del que es tracti. 

El Ple va aprovar inicialment l'ordenança 

reguladora de l’accés de vehicles a la zona del 

vianants del centre de Figueres. 

  11  “El personal de l'Hospital de Figueres vol la 

readmissió dels ginecòlegs acomiadats”. 

“Vuit milions per arranjar els camins rurals”. 

  17  “Creu Roja signa el primer contracte de 

comercialització de la província”. Comissions 

Obreres ha decidit no signar el conveni amb la 

patronat del metall en considerar que perjudica els 

interessos dels treballadors del sector. Després de 

quatre mesos de negociacions, l'altre sindicat 

majoritari, UGT, sí que està disposat a signar el 

conveni. 
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  18  “L'escola Josep Pallach de Figueres participa en un 

programa europeu amb sengles escoles de 

Dinamarca i Itàlia”. 

Hora Nova 958 6 7 

maig 

L'Ajuntament de Figueres adjudicarà a l'arquitecte 

Carles Teixidor la redacció d'un Pla de 

Reordenació i Millora de la Rambla. 

  8  “Palma fa la seva primera votació al Congrés”. La 

diputada figuerenca al Congrés dels Diputats, 

Montse Palma, es va estrenar la setmana passada 

votant en contra de la investidura de José Maria 

Aznar com a president de Govern. 

  11  “Armangué vol la marca Parc de l’Empordà”. 

L'alcalde de Figueres, Joan Armangué, s'ha mostrat 

interessat a crear la marca Parc Natural de 

l'Empordà, aprofitant el ressò que tenen els 

Aiguamolls, el Paratge de l'Albera i el futur Parc 

del cap de Creus. Armangué considera que 

Figueres podria tenir la capacitat de donar una 

important promoció de la comarca com a zona 

natural. 

Hora Nova 959 14 14 

maig 

“Montserrat Palma ha iniciat la seva legislatura al 

Congrés de Madrid”. 

  15  “Convergència i Unió exposa als militants els 

avantatges del recent pacte de govern”. Macià 

Alavedra i Ignasi Farreras, consellers d'Economia i 

Treball, respectivament, van visitar les seus 

figuerenques de Convergència i Unió, per tal 

d'analitzar amb els militants altempordanessos la 

nova situació política del govern central, després 

del pacte PP-CiU. 
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Hora Nova 960 6 21 

maig 

“La remodelació de la Rambla fa el primer pas com 

a  “calçada” de consens”. 

  12  La Festa del Joguet esta consolidada a Figueres, el 

proper diumenge se celebrarà la tercera edició, en 

la qual participaran cinquanta-quatre expositors. 

“Les obres del Museu del Joguet avancen sobre el 

ritme previst”. L'exposició es podrà tornar a visitar 

la tardor '97.   

  13  L'Ajuntament d'Alcalá la Real ha fet arribar al de 

Figueres diverses propostes de col·laboració 

cultural. 

Hora Nova 961 6 28 

maig 

“Roses i Figueres estudien si han de cobrar pels 

allistaments”. Figueres i Roses poden sumar-se als 

ajuntaments que reclamen de l'Estat una 

compensació econòmica per oferir els serveis 

d'allistament militar. 

  10  “Connecten el carrer Ponent amb la N-II”. 

L'Ajuntament de Figueres ja ha posat en marxa les 

obres que han de permetre acabar el passatge 

Ponent, que unirà el carrer que porta aquest mateix 

nom amb la carretera nacional. 

El dia 29 de juny es celebrarà a Figueres una 

jornada de natació solidària amb el lema 

“Catalunya Mulla't 96”. L'Ajuntament hi 

col·laborarà amb l'aportació de forma gratuïta de la 

piscina municipal i la promoció d'aquest acte. 

  12  “ERC defensa la cohesió de l'equip de govern”. 

  14  L'Ajuntament de Figueres està estudiant la 

possibilitat de recollir alguns contenidors 
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d’escombraries al migdia. 

Hora Nova 962 10 4 

juny 

“Farà un acte de comiat a Pere Navarro”. Una 

cinquantena de persones relacionades amb la 

política i entitats socials de les comarques 

gironines han preparat un acte de comiat al 

governador civil de Girona, Pere Navarro. 

  11  L'Ajuntament de Figueres ha rebut una carta 

d’agraïment de Josep Frigola, des de Níger, per la 

subvenció que va acordar el consistori, de 500 

pessetes, per ajudar a fer un centre amb biblioteca i 

tallers en aquest país de africà. 

  13  “La insubmissió torna a dividir l'equip de govern 

de Figueres en el darrer ple”. El tema principal 

d'aquest ple va ser el servei de lleves. 

“La ciutat continua sense tenir el Pla 

d’Emergència”. El regidor d'IC-Els Verds, Albert 

Blasco, va reclamar a l'equip de govern, en el 

darrer ple, que acceleri els tràmits per homologar 

un Pla d’Emergència per Figueres. 

Hora Nova 963 8 11 

juny 

L'Ajuntament de Figueres ha acordat la compra 

d'un turisme, un vehicle i dues motocicletes per a la 

Policia Local. 

  11  “Encara no és segur que aquest estiu s'obri el 

públic el Castell”. L'Ajuntament de Figueres encara 

no té clar si podrà obrir al públic el castell de Sant 

Ferrant com havia previst. La setmana passada 

l'alcalde i el regidor de Cultura, Alfons Romero, es 

van reunir amb responsables de la Capitania 

General de Barcelona, els quals han de donar el 

vistiplau a la proposta, però van tornar sense cap 
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resposta.   

  13  “Estudien un pla per legalitzar el centre comercial 

de Figueres”. L'arquitecte Esteve Corominas ja ha 

entregat a l'Ajuntament de Figueres la proposta. 

  14  La darrera sessió plenària de l'Ajuntament de 

Figueres va servir per aprovar la contractació de 

dos monitors per al casal esportiu municipal que es 

farà els mesos de juliol i agost. 

Hora Noca 964 6 18 

juny 

“La Fundació Gala-Dalí rebrà un ninot representant 

el pintor”. Fa 1,60m i formava part d'una falla 

important. 

  12  “Comencen els treballs de Registre Vitícola”. 

Hora Nova 965 3 25 

juny 

L'Ajuntament ha presentat tres estudis previs per 

millorar tres grans accessos de Figures. 

  7  “S'aprova el plec de clàusula per a l'Escorxador”. 

El darrer ple del Consell Comarcal de l'Alt 

Empordà va aprovar el plec de clàusules 

administratives que ha de regir el concurs per a 

l'adjudicació de la concessió del servei de 

l'Escorxador comarcal. 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar 

la creació d'una comissió de seguiment per 

controlar l'impacte ambiental que causarà el Tren 

d'Alta Velocitat per l'Alt Empordà. Martí Palahí va 

acceptar la proposta d'ERC que feia referència a 

aquest aspecte. Martí Sans (PSC) es va mostrar 

totalment d'acord amb la proposta del grup 

republicà. 

  8  La regidora figuerenca i diputada, Monserrat 



 
74 

 

Palma, ha presentat una pregunta escrita al Congrés  

demanant al govern quines mesures pensa prendre 

per resoldre la situació d'inestabilitat del jutjats de 

Figueres. 

  11  “L'Ajuntament posa a subhasta totes les finques del 

polígon de Figueres”. L'ajuntament de Figures 

intentarà vendre les dotze parcel·les en la subhasta. 

La iniciativa té com a finalitat potenciar el teixit 

industrial i de serveis de la ciutat. 

Hora Nova 966 6 2 

juliol 

“L'Ajuntament de Figueres celebra dos plens abans 

de la revetlla de Sant Pere”. 

  7  “Al Centre Penitenciari de Figueres, 38 reclusos 

treballen per a tres empreses de la ciutat”. 

  15  L'Ajuntament de Figueres es decideix per 

organitzar un seguit d'actes durant els mesos de 

juliol i agost. 

Hora Nova 967 7 9 

juliol 

“L'Ajuntament multiplica la seva ajuda a la TV de 

Figueres fins els cinc milions de pessetes”. 

  13  La regidora de Promoció de l'Ajuntament de 

Figueres organitza visites guiades amb un 

recorregut pel centre de la ciutat. 

Hora Nova 968 6 16 

juliol 

Comerciants de Figueres es queixen per les obres 

al centre. 

  10  “Xerrada de Jordi Solé Tura a Figueres sobre el 

socialisme”. 

Hora Nova 969 7 23 

juliol 

“La nova taxa de Figueres estimula que el registre 

de gossos arribi a 715”. L'Ajuntament de Figueres, 

ha renovat l'ordenança municipal de tinença 
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d'animals, i obliga als propietaris de gossos a 

inscriure'ls en un registre. 

“El Grup Socialista al Congrés busca solucions per 

als castells”. El diputat socialista gironí, Lluís 

Maria de Puig, ha anunciat una propera visita al 

castell de Sant Ferran de Figueres acompanyat del 

portaveu socialista de Defensa, Pedro Moya. 

L'objectiu d'aquesta visita, és l'estudi que li ha 

encarregat el Grup Socialista al Congrés sobre el 

futur del Castell que és una peça del patrimoni 

arquitectònic i històric a la que cal trobar una 

funció més enllà de l’ús militar. 

Hora Nova 970 6 6 

agost 

L'Associació de comerciants de Figueres, (El 

Rovell de l'Ou) s'ha mostrat molt satisfeta per 

l'acceptació que ha tingut la campanya d’estiu. 

  8  “El consistori de Figueres inicia les vacances amb 

un ple de tràmit”. 

  9  El punt més destacat que va aprovar el ple ordinari 

de juliol a l'Ajuntament de Figures fou la 

modificació puntual del Pla General, per tal de 

poder construir un temple de l’Església Catòlica al 

barri de la Marca de l'Ham. 

Hora Nova 971 5 13 

agost 

“Els marxants poden col·lapsar dimecres el centre 

de Figueres amb la manifestació que han 

convocat”. El Govern Civil ha autoritzat la 

manifestació convocada pels marxants a Figueres 

el proper dimecres dia 14, en protesta perquè 

l'Ajuntament no els deixa fer el mercat el dijous, 

festiu. 

  6  “Ja hi ha programa per a la diada de l'11 de 
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setembre”. L'Ajuntament de Figueres destinarà 

556.500 pessetes a la celebració de la Diada 

Nacional de Catalunya, el proper 11 de setembre. 

  12  L'Ajuntament de Figueres aporta 250.000 pessetes 

al Simposi Internacional Salvador Dalí, en 

concepte del pagament de l'empresa de traducció 

simultània. 

Hora Nova 972 5 20 

agost 

“La Generalitat abandona la idea del desdoblament 

de l'eix Figueres-Roses”. Prescindeix de les dues 

rotondes de Vila-sacra i estudia dues solucions 

més. 

  6  “La Generalitat no ha venut ni la meitat dels pisos 

fets a Figueres”. Únicament s'han presentat 21 

sol·licituds de compra per als 51 pisos de protecció 

oficial que la Generalitat ha construït a Figueres. 

  9  L'Ajuntament de Figueres ha decidit destinar una 

part del pressupost municipal per senyalitzar els 

arbres de Figueres. 

Hora Nova 973 6 27 

agost 

“El Fòrum Cívic treu importància a les acusacions 

de Pere Prada sobre presumptes amenaces de 

mort”. El poeta figuerenc Pere Prada ha manifestat 

públicament que un membre vinculat al partit 

polític Fòrum Cívic l'ha amenaçat per via 

telefònica. 

Hora Nova 974 3 3 

sete

mbre 

“CDC diu la seva en la crisi figuerenca”. Josep 

Cristina afirma que tenen interlocutors per parlar 

de pacte, però amb el Fòrum és impossible. 

  6  L'Ajuntament de Figueres es mostra favorable a la 

construcció d'una estació de servei al costat de la 
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Ronda Sud però hauran de conversar amb la 

Comissió d'Urbanisme de Girona, ja que ha 

denegat el permís. 

“Figueres inicia el camí que l'ha de dur cap a un 

Palau Firal de més de 200 milions”.   

Hora Nova 975 6 10 

sete

mbre 

“Prats afirma que el Palau Firal reforçarà 

l'economia de Figueres”. La ciutat ja és a la 

Federació de Fires de Catalunya. 

 

“Els alcaldes de Figueres i Ceret inicien relacions 

d'intercanvi”. El passat divendres 6 de setembre, 

l'alcalde de Ceret, Enric Sicre, es va reunir amb 

l'alcalde de Figueres, Joan Armangué. Aquesta 

primera trobada, entre els dos alcaldes, haurà servit 

per estrènyer les relacions entre els dos municipis, 

tant en l’àmbit cultural i artístic com en el de la 

promoció turística i econòmica. 

Hora Nova 976 3 17 

sete

mbre 

“Les raons d‘Armangué per trencar”. Abans 

d'explicar públicament els motius, dilluns l'alcalde 

va signar el cessament dels regidors del Fòrum. 

El matí d'aquest dilluns l'alcalde Joan Armangué ha 

signat els decrets destituint els regidors de Fòrum 

Cívic de les seves tinences d'alcaldia i de les seves 

responsabilitats a les àrees d'Atenció a les 

persones” . Alfons Romero a Cultura; Jordi 

Vazquez a Serveis Socials, i Pitu Fabrega a 

Joventut i Esports. Pere Prats (ERC) ha estat 

nomenat segon tinent d'alcalde, i la nova comissió 

de govern la formen els regidors del PSC i d'ERC. 
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  5  La situació econòmica de la Generalitat porta 

l'Hospital de Figueres a la UVI. 

  7  L'Ajuntament de Figueres, a través de l'empresa 

Fisersa, ha resolt crear un transport urbà escolar 

públic. 

  9  “Dilluns es va trencar oficialment el pacte PSC-

FC”. 

Hora Nova 977 3 24 

sete

mbre 

El ple de divendres vinent serà el primer en què el 

Fòrum serà a l'oposició a l'Ajuntament de Figueres. 

  7  “176 milions per condicionar els centres escolars”. 

L'alcalde de Figueres, Joan Armangué, i el regidor 

d'ensenyament, Joan Balada, van reconèixer que 

aquest curs 96/97 ha començat amb cert temor, ja 

que es desconeixia si estaria tot a punt pel que fa a 

la reforma escolar. 

  9  L'Ajuntament de Figueres ha aprovat un seguit de 

subvencions per a aquelles indústries o empreses 

que s'implantin al polígon industrial del Recinte 

Firal, i que creïn llocs de treball fixos. 

L'Ajuntament de Figueres posarà a subhasta dotze 

parcel·les del recinte firal, destinades a ús 

industrial. 

  12  “Figueres estudia poder soterrar els contenidors 

d'escombraries urbanes”. 

Hora Nova 978 7 1 

octub

re 

La Federació d'Associacions de Comerciants de 

Figueres ha lamentat el projecte de construcció del 

Pavelló Firal que l'Ajuntament vol fer al Clos de 
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Fires. 

  10  “Al ple de Figueres no es reflecteix la minoria del 

govern i Armangué aprova tots els punts 

fàcilment”. El ple del passat divendres a 

l'Ajuntament de Figueres havia despertat molta 

expectació, en ser el primer en què PSC i ERC 

afrontaven en minoria. La discrepància forta es va 

donar amb Iniciativa. 

Hora Nova 979 6 8 

octub

re 

“La nova Federació de comerciants de Figueres 

determina prioritats”. Després de quatre anys en el 

càrrec, Joan Falgarona ha estat reelegit president de 

la Federació d'Associacions de Botiguers de 

Figueres. 

  7  “Iniciativa reclama un registre de les sortides del 

cotxe oficial de Figueres”. Des de l'1 de juliol, 

l'Ajuntament de Figueres enregistra les sortides del 

vehicle oficial, després de la sol·licitud que va 

presentar el grup d'Iniciativa el mes de maig. 

  10  “El cònsol de Cuba va ser a Figueres divendres per 

donar suport al nou casal cubano-empordanès”. 

Hora Nova 980 7 15 

octub

re 

“L'Ajuntament mostrarà les 11 idees per als 

terrenys de Renfe”. El resultat del concurs es farà 

públic el dia 28. 

“Sol·licitud per millorar l'entrada Figueres Sud”. 

L'Ajuntament de Figueres ha demanat al Ministerio 

de Fomento i a Autopistas Concesionaria Española 

que es completi l'enllaç de comunicacions entre 

l'autopista A 7 i la carretera Nacional II i el cinturó 

de ronda, a la sortida denominada Figueres Sud. 
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L'Ajuntament de Figueres ha prorrogat per tres 

mesos més el termini de prestació de serveis de la 

funcionaria interina Dolors Llorà, com a substituta 

de l'arquitecte municipal Enric Fita. 

  8  “Martí Sans diu que no usa el cotxe oficial i torna 

la pilota al Fòrum”. IC va demanar que es dugués 

un registre de les sortides que fa el vehicle 

municipal.   

  9  “Els militants de CDC a favor del pacte amb PSC i 

ERC a Figures”. L’assemblea de Convergència 

Democràtica, de caràcter consultiu, va aplegar una 

trentena de militants, els quals van conèixer de 

boca de Martí Palahí la situació municipal, i van 

debatre la conveniència o no d'entrar al govern. 

  10  “La Universitat de Girona farà tres cursos oberts a 

Figueres”. La Universitat de Girona i l'Ajuntament 

de Figueres ofereixen per a aquest curs tres 

assignatures de lliure elecció obertes tant per als 

estudiants de la Universitat, com per al públic en 

general. 

  13  “Aproven les dues primeres rotondes a N-II de 

Figueres, que en tindrà set”. 

  18  “El PSC demana la creació d'un consorci per a la 

gestió de les ruïnes d’Empúries”. 

Hora Nova 981 7 22 

octub

re 

“L’Associació pel desenvolupament urbanístic de 

Figueres critica l’alcalde pel tren i el castell”. 

L'Ajuntament de Figueres és qui ha de liderar el 

consens pels temes de ciutat, ha recordat amb 

rotunditat Joan Armangué, en resposta a la nota de 
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l'Associació pel desenvolupament urbanístic de 

Figueres. 

  9  “Amb quasi 43.000, aquest estiu Figueres ha atès el 

doble de consultes turístiques que fa tres anys”. 

  10  “Impostos i taxes augmentaran en total un 5'43 per 

cent el 1997”. l'Ajuntament de Figueres recaptarà 

l'any 1997 un total de 84.577.500 pessetes més, 

segons les previsions fetes per l’àrea d'Hisenda. 

Impostos i taxes augmentaran, en total, un 5'43 per 

cent. 

“L'Ajuntament es planteja revisar la circulació dels 

carrers de Figueres”. L'Ajuntament de Figueres es 

a punt de reformar la circulació de Figueres, per tal 

de dotar-la de més viabilitat i regular més les zones 

d'aparcament. 

Hora Nova 982 7 29 

octub

re 

“La Federació de Veïns diu que ha perdut la 

confiança en l'actual Equip de Govern”. La 

seguretat ciutadana és una de les principals 

reclamacions que formula la Federació 

d'Associacions de Veïns de Figueres a 

l'Ajuntament. 

  8  L'acord entre PSC, ERC i CiU per a les ordenances 

desperta crítiques dels restants grups de l'oposició”. 

Hora Nova 983 3 5 

nove

mbre 

“Dijous es farà “la foto” del pacte”. Regidors i 

membres de PSC, ERC, CDC i UDC mantindran la 

primera reunió per al nou acord de govern. Dijous 

al vespre es trobaran a l'Ajuntament de Figueres els 

caps de llista del Partit Socialista, Joan Armangué, 

d'Esquerra Republicana, Pere Prats, de 

Convergència i Unió Democràtica, Albert 
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Domínguez. L'objectiu de la reunió és la de traçar 

les línies de negociació del que ha de ser el futur 

govern. 

  6  “La Federació de Veïns surt satisfeta de l'entrevista 

amb l'alcalde”. L'alcalde de Figueres, Joan 

Armangué, ha respost amb contundència i dades 

les queixes que va formular la Federació 

d’Associacions de Veïns. Armangué diu que entre 

el 96 i el 97 es destinaran als barris uns 250 milions 

de pessetes. 

  7  “Figueres potencia la sensibilització per la neteja 

amb un concurs escolar”. 

Hora Nova 984 7 12 

nove

mbre 

“Antics i nous militants del PSUC reconstitueixen 

el comitè local”. El Comitè local del PSUC a 

Figueres es va reconstruir el mes passat com un 

acte de reafirmació de la seva identitat política. 

L’històric Antoni Casademont i Duran en va ser 

elegit secretari general.   

  10  “Figueres neteja recs i rieres per evitar aiguats”. 

L'Ajuntament de Figueres ha iniciat la neteja de 

diferents recs i rieres que creuen el terme 

municipal, en previsió de possibles inundacions. 

“Veïns de la plaça Via Augusta demanen millors 

jocs infantils”. Veïns de la plaça Via Augusta, de 

Figueres, reclamen de l'Ajuntament la millora del 

recinte i en especial els aparells de jocs infantils. 

  11  “La diputada del PSC Palma obre oficina a 

Figueres”. La diputada socialista al Congrés dels 

Diputats, i regidora de l'Ajuntament de Figueres, 

Montserrat Palma, ha establert un horari de visites 
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per tal d'atendre a totes aquelles persones que li 

vulguin fer consultes o suggeriments sobre 

l'activitat del Parlament. 

Hora Nova 985 8 19 

nove

mbre 

“Les rondes de Figueres seran una corona que 

permetrà la circumval·lació interna”. El darrer ple 

municipal de Figueres va acordar la redacció d'un 

pla de rondes les quals han de facilitar una 

circumval·lació per a l'interior de la ciutat. 

“Estudien revisar el “programa” del Pla General 

per no frenar el revifat sector de la construcció”. 

L'Ajuntament de Figueres farà una revisió del 

programa del Pla General d'Ordenació, per tal 

d'evitar suspendre l'activitat constructiva durant 

dos anys. 

  12  “Iniciades les reunions  per al pacte figuerenc no es 

vol córrer per tal no repetir els errors de l'anterior”. 

Dimarts de la setmana passada va tenir lloc la 

primera de les reunions per concretar el pacte de 

govern figuerenc. La segona, per la qual ERC 

havia preparat un document de exigències, es va 

suspendre per la visita de Duran i Lleida a 

Figueres. 

“ERC condiciona l'acord però diu voler entrar a un 

govern estable” 

“Alayrach creu que Armangué els va fer una 

“encerrona””. 

  16  “Palahí posa al dia els alcaldes dels projectes del 

Consell Comarcal”. Una trentena d'alcaldes van 

assistir dissabte a Lladó convocats pel Consell 

Comarcal de l'Alt Empordà per assistir al Segon 
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Consell d'Alcaldes, Durant la jornada, Martí Palahí, 

va informar als assistents dels projectes que està 

duent a terme aquesta institució i dels que estan 

previstos per un futur més immediat. 

Hora Nova 986 8 26 

nove

mbre 

“Renfe reposa les vies de Figueres però entrebanca 

el pas dels Fossos”. La companyia ferroviària 

Renfe esta reposant les travesses de formigó de les 

vies de l'estació de Figueres. Exigeixen un munt de 

condicions per que l'Ajuntament pugui construir un 

pas de vianants entre l'aparcament dels Fossos i 

l'avinguda Vilallonga, a l'alçada del pas a nivell. 

  10  “A l'espera del pacte, a Figueres hi haurà dos plens 

aquesta setmana”. El govern minoritari a 

l'Ajuntament de Figueres podria continuar fins a 

mitjan desembre, ja que  les converses per al pacte 

van a un ritme lent. 

Hora Nova 987 7 3 

dese

mbre 

“IC continua centrant els temes de debat, mentre 

que el Fòrum critica l'alcaldia i fa sortir Lorca”. 

Jordi Vàzquez ensenya una carta que ha rebut 

signada per l'anterior alcalde. 

“El Fòrum critica la nova orientació del Parc 

infantil de Nadal”. 

  9  “Mifas reclama accessibilitat per al “nou” autobús 

de Figueres”. Representants de Mifas Alt Empordà 

van assistir i intervenir en el ple del passat 

divendres a l'Ajuntament de Figueres, per protestar 

per a la imminent posada en funcionament d'un 

autobús urbà, que no esta adaptat a l'accessibilitat 

de minusvàlids. 

Hora Nova 988 10 10 “El propi Ajuntament acaba clavant cartells als 
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dese

mbre 

fanals de la Rambla”. 

El mateix Ajuntament de Figueres, el Servei 

d'Esports en aquest cas, vulnera les normes sobre la 

fixació de cartells per la ciutat. El Servei d'Esports 

municipals va fer servir els fanals de la Rambla, 

per penjar publicitat de les seves activitats. 

Hora Nova 989 3 17 

dese

mbre 

“Figueres ja té nou govern”. A les 7 de la tarda 

d'aquest dimarts se signa el pacte PSC/ERC/CIU, 

amb tres importants noves àrees. Dimarts d'aquesta 

setmana se signarà públicament el pacte de govern 

a l'Ajuntament de Figueres, entre el PSC, ERC i 

CiU. Divendres, l'acord es legalitzarà en el decurs 

d'un ple extraordinari. 

  9  “El nou delegat local de CDC a Figueres, Antoni 

Ferrer aposta per la renovació”. Antoni Ferrer, un 

desconegut a la política figuerenca es el nou 

delegat local de CDC. 

Hora Nova 990 7 24 

dese

mbre 

“La carretera Figueres-Roses porta de nou els 

alcaldes a Barcelona”. Aquest estiu han de 

començar les obres de la carretera de Roses a Vila-

sacra. Carreteres disposa del pressupost, però 

encara no esta decidit què es construirà primer: la 

rotonda o la variant. Els alcaldes dels quatre 

municipis que travessa la C-260 van reunir-se 

divendres amb el conseller d'Obres Públiques. 

  8  “Figueres convoca tota la ciutat a una manifestació 

davant la presó”. La presó, l'Ajuntament i 

l'Associació de Veïns de Figueres celebraran una 

concentració silenciosa el dia 24, a les set de la 

tarda, davant la presó en protesta pels dos segrestos 
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de la banda terrorista ETA. 

  9  “El nou govern municipal pren “oficialment” 

possessió dels càrrecs aprovant els pressupostos”. 

El ple ordinari de desembre a l'Ajuntament de 

Figueres se celebrarà després del Cap d'Any, però 

el consistori en va fer divendres un d'extraordinari 

per aprovar pressupostos i la nova composició del 

govern. 

L'Ajuntament de Figueres tindrà per al 1997 un 

pressupost de 3.609 milions, que podrien ampliar-

se a meitat d'any amb noves inversions. 

  11  “PP, FC i IC fan coincidir el nomenament del nou 

govern per reclamar la dignificació de l'oposició”. 

La nova oposició a l'Ajuntament de Figueres ha 

criticat la manca d'informació que rep de l'alcalde i 

equip de govern en general. Encara que la queixa 

s'ha fet conjunta, diuen que no existieix cap 

aliança. 

  12  L'Ajuntament de Figueres ha donat 1.225.000 

pessetes a diferents associacions benefiques, com 

Unicef, Càritats, Creu Roja i Pacem. 

 

 

 

Empordà 1995 

Setmana Número Planes Data Noticia 

Empordà 856 3 30 “Joan Armangué va passar de l’eufòria a 

l’alegria continguda”. Eufòria al PSC que, més 
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maig tard, va passar a ser una alegria continguda ja 

que el resultat final de Figueres és PSC (6), 

CiU (6), PP (3), Fòrum (3), ERC (2) i 

Iniciativa (1). 

  4  “La pèrdua de 1.843 vots deixa els convergents 

a l’oposició”. Els socialistes van recuperar 

l’hegemonia en els seus feus. 

“Palahí reconeix la derrota i diu que CiU ha 

suportat tot el desgast”. 

  5  “El govern municipal passa per una entesa 

amb Fòrum i ERC”. El PSC es mostra disposat 

a liderar una majoria de regidors. El govern 

municipal que s’haurà de formalitzar a 

Figueres a partir del 17 de juny passa per una 

entesa entre socialistes, Fòrum i Esquerra 

Republicana a la que també s’hi podria afegir 

el regidor d’Iniciativa. 

“Armangué, de 42 anys, és llicenciat en 

econòmiques”. Regidor del PSC des de 1983, 

ha estat l’oposició de Lorca des d’aleshores. 

Joan Armangué ha liderat l’oposició municipal 

pràcticament des de 1983 quan va ser elegit 

regidor en la llista encapçalada per Emili 

Pallach. Aleshores, els socialistes es trobaven 

en plena eufòria de la victòria de Felipe 

González a les generals del mes d’octubre de 

l’any anterior i van aconseguir, a Figueres, els 

millors resultats de la seva història: 10 

regidors. 

  6  Els nous regidors de Figueres: 
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PSC: Martí Sans, Montserrat Palma, Pere 

Gibert, Joan Balada i Antoni Rivas. 

CiU: Martí Palahí, Norbert Font, Albert 

Dominguez, Jordi Cuadras, Josep Fernandez i 

M.Angels Perxas. 

PP: Gerard Camps, Anna Maria Oriol i 

Joaquim Claparols. 

Fòrum: Alfons Romero, Jordi Vazquez i Josep 

Fabrega. 

ERC: Pere Prats i  Esteve Gratacós. 

IC-Els Verds: Albert Blasco. 

Empordà 857 7 6 

juny 

“Quatre partits composaran el govern 

municipal de Figueres”. Junt amb el PSC en 

formaran part Fòrum Cívic, Esquerra i 

Iniciativa. Els socialistes negociaran aquesta 

setmana el programa i el cartipàs. 

  8  “A CiU no descartem un pacte amb el PSC”. 

Si la situació fos a l'inrevés, jo ho hauria fet 

(Martí Palahí). 

  9  “Armangué vol un paper digne per a 

l'oposició”. Joan Armangué va valorar la 

setmana passada els resultats del 28 de maig, 

reconeixent que, com a primera “minoria 

majoritària” de l'Ajuntament de Figueres, eren 

la força guanyadora de les municipals. 

“El PSC evitarà els problemes del cens”. Joan 

Armangué, com a futur alcalde de Figueres, 

s'ha compromès a arranjar els problemes 



 
89 

 

censals que hi ha a Figueres. 

 

“L'expedient obert a Alfons Romero és a 

Barcelona”. L'expedient obert pel PSC a 

començaments d'aquest any a Alfons Romero, 

per la seva doble militància al partit i al Fòrum 

Cívic, es troba en els òrgans de decisió del 

partit, a Barcelona, segons ha confirmat Martí 

Sans, primer secretari de l'executiva local. 

  10  “El Partit Popular troba positiu que Armangué 

sigui l'alcalde”. Havien decidit no pactar amb 

ningú si no tenien el càrrec. 

“ERC demana participació i diàleg per entrar 

al govern”. El cap de llista, Pere Prats, vol que 

les entitats tinguin veu en els plens. 

Empordà 858 13 13   

juny 

“Abans del 17 es formalitzarà el pacte 

municipal a Figueres”. Els quatre partits 

integrants també volen enllestir el cartipàs. 

  14  “Blasco vol ser la veu de la consciència de 

l'esquerra”. Des d'IC-Els Verds s'assegura que 

si han d'estar a l'oposició hi estaran. El nou 

representant d'Iniciativa per Catalunya-Els 

Verds, Albert Blasco, té davant seu una 

legislatura carregada d’incògnites però que 

comença amb bon peu “d'haver aconseguit uns 

resultats excel·lents a les urnes després de tres 

intents per recuperar la presència del partit a 

l'Ajuntament”. 

  15  Marià Lorca i Bard. “Espero haver estat 

l'alcalde de tots”. Segueix pensant que Martí 



 
90 

 

Palahí era el candidat ideal per substituir-lo. 

Diu que no es pot parlar de prepotència en un 

grup que mai ha estat majoritari. 

  16  Marià Lorca a l'hora de comiat. 

“12 anys i 26 dies d'alcalde de Figueres”. 

Reconeix que és una persona molt emotiva i 

que s'ha entregat amb el cor. En un homenatge, 

els regidors i ex-regidors van regalar-li una 

rèplica de la vara. 

Empordà 859 3 20 

juny 

“El nou Ajuntament fa aturar l'enderroc del 

cementiri civil”. Gratacós (ERC) ha paralitzat 

les obres per valorar el destí de les tombes. Hi 

ha enterrats republicans federals, maçons, 

agnòstics i lliurepensadors. 

  16  “IC volia 4 regidors amb dedicació exclusiva a 

Figueres”. 

  17  “Dotze vots avalen el retorn del PSC a 

l'alcaldia figuerenca”. Joan Armangué va ser 

elegit en un ple multitudinari i emotiu. Albert 

Blasco (IC-Els Verds) es va mostrar crític amb 

el Fòrum. 

  18  “Armangué dòna a conèixer set objectius del 

nou Ajuntament”. Crearà el Consell d'Alcaldes 

i deixa a CiU la Comissió de Comptes. 

El primer discurs de Joan Armangué va servir 

per marcar les línies bàsiques del programa de 

govern que marcaran el seu mandat. 

“Molts ex-regidors del PSC van assistir al ple”. 
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Empordà 860 7 27 

 juny 

“Convergència guanya a Unió el pols Consell 

Comarcal”. Els demòcrata-cristians volien 

posar Albert Domínguez a la presidència. El 

fins ara vice-president Martí Palahí serà el 

substitut de Marià Lorca. 

Només 11 dels 25 membres de l’actual Consell 

Comarcal de l'Alt Empordà continuaran en el 

càrrec un cop s'hagi iniciat la tercera 

legislatura d'aquests organismes. CiU tornarà a 

tenir majoria amb un total de 17 consellers, 13 

d'ells de Convergència i 4 d'Unió. El PSC n'ha 

perdut 2 i en tindrà 5. ERC ha doblat la seva 

representació, que estarà formada per Esteve 

Gratacós i Alfons Quera, regidors de Figueres i 

Agullana, respectivament. El PP també hi serà 

representat, en aquest cas per l'edil figuerenc 

Gerard Camps. 

  15  “El nou Ajuntament figuerenc redueix les 

àrees de govern”. Hi ha tres tinents d'alcalde 

(Sans, Romero i Prats) i deu delegats. 

 

“Blasco (IC) afirma que el pacte de govern no 

ha estat transparent”. L’únic regidor 

d'Iniciativa-Els Verds a l'ajuntament de 

Figueres, Albert Blasco, ha qualificat 

d’abusives les dietes que cobraran els regidors 

de l'equip de govern, les 140.000 pessetes al 

mes que rebran en concepte de dietes són “un 

sobresou encobert, i nosaltres estem en contra 

que es cobrin sobresous sense dedicació”. 
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  17  “El nou govern considera greu la situació 

actual de la hisenda”. Ingressos inflats, 

partides gastades i despesa no pressupostada. 

Els responsables del nou equip de govern han 

posat en dubte alguns extrems de l'estudi 

econòmic. 

  13  “L'Ajuntament celebrarà el ple cada darrer 

divendres de mes”. Aquesta proposta va 

provocar l’absència dels grups CiU i PP. 

Armangué garanteix la “proporcionalitat” de 

les Comissions. 

  14  “Els regidors cobraran entre 65.000 i 140.000 

pessetes mensuals”. A uns 40 milions de 

pessetes anuals pujaran, en conjunt, les 

retribucions de l'alcalde, els regidors de l'equip 

de govern i de l'oposició i les assignacions als 

grups municipals, segons es desprèn de l'acord 

adoptat per l'Ajuntament de Figueres en el ple 

de divendres passat. 

 

L'ex-regidor d'Hisenda Manel Toro, ha reptat 

públicament el nou alcalde de Figueres, Joan 

Armangué, a un debat públic sobre la situació 

de l'economia municipal, desprès de les seves 

declaracions en el sentit que era molt crítica a 

causa d'haver-se detectat ingressos inflats, 

partides gastades a mig exercici i despeses no 

pressupostades. 

  16  “Armangué proposarà fer un concurs d'idees 

per al futur de la plaça de toros”. Vol que sigui 

un concessionari qui es faci càrrec de la seva 
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rehabilitació. 

L'empresa concessionària de les obres 

d'urbanització del carrer Hortes, Inverfor SL, 

ha estat expedientada per l'Ajuntament de 

Figueres a causa del retard que ha patit 

l'execució del projecte, provocant les queixes 

dels veïns i la demora en la reobertura d'aquest 

important vial de comunicació. 

Empordà 862 13 11 

 juliol 

“El Govern municipal reforça el paper de la 

Policia Local”. La Federació Catalana de 

Municipis va elaborar un estudi fa un temps 

sobre, entre altres coses, les necessitats que en 

matèria de seguretat ciutadana tenien les 

principals ciutats del país. Segons aquest 

estudi, a Figueres, amb 35.000 habitants 

aproximadament, caldria una plantilla 

professional de la Policia Local d'uns 90 

agents. Actualment aquest cos en té 40. 

  14  “Armangué negocia amb Renfe el futur de la 

via”. L’alcalde Joan Armangué i el 

responsable de Patrimoni a Catalunya i Aragó 

de Renfe, Isaías Taboas, van mantenir una 

primera trobada per decidir el futur dels tres 

passos a nivell que encara queden a Figueres. 

  19  “El projecte de la biblioteca ha d'estar a punt el 

setembre”. El projecte de la nova Biblioteca 

haurà d'estar redactat abans del 29 de 

setembre. Aquesta es la data màxima fixada 

per l'Administració si l'Ajuntament de Figueres 

vol entrar en l'actual Pla de Biblioteques. 

“Faran filla adoptiva a Figueres a Maria 



 
94 

 

Àngels Anglada”. 

Empordà 863 3 18 

juliol 

“L'antiga Ram es converteix a la nit en un cau 

de drogoaddictes”. Un foc va evidenciar la 

degradació de l'immoble, abandonat fa cinc 

anys. L'Ajuntament farà una neteja de la zona. 

  7  “Martí Palahí diu que el Consell Comarcal 

tindrà més pes polític”. Dissabte passat es va 

constituir a Figueres el plenari d’aquest 

organisme. El nou president reclama més 

traspassos de les diputacions provincials. 

  15  “L'Ajuntament projecta canvis puntuals a la 

circulació urbana”. El nou equip de govern de 

l'Ajuntament de Figueres està decidit a 

introduir alguns canvis puntuals a la circulació 

de la ciutat, un cop estudiat l'informe elaborat 

per la Policia Local i que aquests dies està 

estudiant el primer tinent d'alcalde i delegat de 

Seguretat Ciutadana, Martí Sans. 

“La Generalitat accepta ajornar la decisió 

sobre la biblioteca”. El consistori té fins l'any 

vinent per decidir l'emplaçament definitiu. CiU 

i IC-Els Verds veuen “interessos personals” en 

la proposta del Fòrum.   

Empordà 864 8 25 

 juliol 

“Figueres té garantida l'aigua potable fins a la 

propera tardor”. El subministrament d'aigua a 

Figueres està plenament garantit fins a la 

propera tardor, segons ha explicat Jordi Agustí, 

gerent de Fisersa, l'empresa municipal de 

serveis. 

  16  “Armangué nomena cinc presidents de 
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comissions”. L'alcalde de Figueres, Joan 

Armangué, va signar el dia 17 de juliol un 

decret mitjançant el qual efectua la delegació 

de la presidència de la comissions informatives 

a diferents regidors del consistori. 

“Fisersa podria fer-se càrrec del transport 

públic”. La Comissió de Govern de 

l'Ajuntament de Figueres va decidir estudiar 

que l'empresa municipal de serveis, Fisersa, 

s'encarregui de prestar el servei del transport 

públic interurbà, aconseguint així un major 

benefici econòmic i social.   

Empordà 865 2 1 

agost 

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de 

Figueres ha concedit llicència d'obres a 

l'empresa Lidl Autoservicios Descuento SA, 

per tal de condicionar unes naus industrials 

situades a la carretera de Roses. 

  3  “Figueres ampliarà la promoció de la ciutat 

amb noves ofertes”. El regidor Pere Prats 

(ERC) explica els projectes de la seva àrea. 

Vol fer visitables el Castell, el Parc Bosc i 

posar informadors de carrer. 

  16  “El Ple va debatre dos temes de política 

internacional bèl·lica”. 

  17  “L'Ajuntament ajorna per a la tardor la decisió 

sobre el futur de la Rambla”. L'equip de 

govern ha ajornat fins al mes de setembre tota 

decisió sobre el remodelatge de la Rambla. 

Així ho ha explicat el primer tinent d'alcalde i 

responsable de Serveis Viaris, Martí Sans, al 

ser preguntat sobre el possible retorn de les 
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zones blaves a les placetes alta i baixa. 

  18  “L'Ajuntament vol que els figuerencs gastin 

menys aigua” 

Empordà 866 17 8 

agost 

“Fisersa vol suprimir el servei d'alarma i 

assumir el transport”. El dia 27 de juliol es va 

construir formalment el nou Consell 

d'Administració de l'empresa municipal de 

serveis Fisersa. L'alcalde Joan Armangué 

(PSC), ha substituït  el càrrec al fundador de la 

societat, Marià Lorca (CiU) mentre que Antoni 

Rivas és el nou conseller-delegat de l'entitat en 

substitució de José Luis Torres (PP). 

  18  “La Marca de l'Ham tindrà un centre cívic 

polivalent”. El barri de la Marca de l'Ham 

disposarà d'un Centre Cívic de 560 metres 

quadrats. L'Ajuntament de Figueres presentarà 

ben aviat la memòria valorada d'aquest 

projecte al Pla Únic d'Obres i Serveis. 

  19  “Figueres és candidata a rebre la Medalla 

d'Europa”. El 5 de setembre, els figuerencs 

poden convertir-se en ciutadans d'una 

privilegiada llista de viles europees, que han 

estat distingides per la Medalla d'Honor 

d'Europa. 

“El PSC refà l'executiu i ja pensa en un 

diputat”. El canvi polític sorgit a l'Ajuntament 

de Figueres a partir dels resultats electorals del 

28 de maig, ha obligat a l'executiva local del 

PSC-PSOE a una gairebé total redistribució de 

càrrecs, ja que alguns d'ells formen part, ara, 
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del nou govern municipal. 

Empordà 867 14 22 

agost 

“Delegació figuerenca a les festes d’Alcalà”. 

L'alcalde Joan Armangué, els regidors Joan 

Balada (PSC) i Gerard Camps (PP) i el cap de 

gabinet de l'Alcaldia, Miquel Planas, van 

viatjar a la localitat andalusa d'Alcalà la Real 

per prendre part en les festes d'aquesta 

població, amb la qual Figueres està 

agermanada des de fa uns anys. 

Empordà 868 12 29 

agost 

“El Fòrum comença a actuar per lliure en el 

ple municipal”. Dues intervencions dels 

regidors del Fòrum Cívic, produïdes en 

l'apartat de precs i preguntes, en el ple celebrat 

per l'Ajuntament de Figueres divendres passat, 

van sorprendre tant l'equip de govern com a 

l'oposició que va considerar  aquesta actitud 

com l'inici d'un desmarcament per part 

d'aquesta formació política. 

Empordà 869 2 5 

setembre 

“Un bombardeig sonor a la plaça de 

l'Ajuntament”. Sirenes, trets de fusell, ràfegues 

de metralladora, crits i plors. Siluetes de morts 

pintades a terra i empordanesos al voltant que 

reclamen des de fa mesos un instant de seny i 

una eternitat de pau. Això és el que passarà 

dilluns vinent al capvespre, a la plaça de 

l'Ajuntament de Figueres, per recordar una 

setmana més que el genocidi de l'antiga 

Iugoslavia encara no s'ha aturat. 

 

“L'alcalde de Figueres fa dos casaments”. 
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  14  “Presó per a un agent judicial de Figueres”. 

L'agent judicial Jean Claude Kingue, que 

treballa al jutjat d'Instrucció número 4 a 

Figueres, ha ingressat a la presó per ordre 

d'aquest mateix jutjat, on va anar a declarar 

sobre la seva presumpta implicació en 

l'atracament a un xalet a l'Ametlla.   

  15  “Urbanisme elabora un mapa de les propietats 

municipals”. Els tècnics municipals de 

l'Ajuntament de Figueres han rebut l’encàrrec 

de la regidora d'Urbanisme, Arquitectura i 

Habitatge, Montse Palma (PSC), per a què 

confeccionin un mapa de les propietats 

municipals i també de les privades que siguin 

considerades zones d'equipament. 

  18  “L'Ajuntament autoritza una puja en les tarifes 

del taxi”. El ple de l'Ajuntament de Figueres 

ha autoritzat a l'Agrupació de Taxis de la ciutat 

un increment en les tarifes urbanes d'aquest 

servei, corresponents a la revisió anual. 

“CDC desmenteix que Palahí abandoni el grup 

municipal”. Josep Portell, virtual president de 

la junta gestora de Convergència Democràtica 

de Catalunya a Figueres, i encarregat de 

promoure la seva creació des de la direcció del 

partit, ha desmentit amb rotunditat que Martí 

Palahí, regidor de l'Ajuntament figuerenc i 

president del Consell Comarcal de l'Alt 

Empordà, abandoni la direcció del grup 

municipal. 

Empordà 870 2 12 “Es crea a Figueres una entitat que aplega a 
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setembre totes les DO del vi”. Dissabte passat va tenir 

lloc a l'Ajuntament de Figueres l'acte 

constitutiu de la junta gestora de la 

Conferencia Catalana de Consell Regulador de 

les Denominacions d'Origen vitivinícoles. 

  10  “Més de cent persones van a la marxa d'ERC”. 

Més d'un centenar de persones van participar 

el dissabte passat a la Marxa per a la 

Independència organitzada per Esquerra 

Republicana de Catalunya. 

  13  “La consistència de l'equip de govern crea 

recels a l'oposició”. Els portaveus dels tres 

grups polítics que formen l'oposició municipal 

(CiU, PP i IC) han deixat entreveure el seu 

recel entorn la consistència de l'actual equip de 

govern tripartit de Figueres, que formen PSC, 

ERC i Fòrum Cívic, i han expressat la seva 

voluntat de recolzar les iniciatives que puguin 

fer progressar la ciutat. 

  14  “Sancionaran l'empresa concessionària de la 

neteja”. Al principi del mes de juliol l'equip de 

govern va sol·licitar als serveis tècnics 

municipals un informe sobre l'estat de la neteja 

de la ciutat i el compliment de la concessió del 

servei per part de l'empresa Fomento de 

Construcciones. L'informe dels tècnics, va 

tornar a detectar l'incompliment d'algunes 

obligacions o la descurança en la neteja per 

part de Fomento. 

  15  “La recaptació municipal busca 3.500 morosos 

il·localitzables”. El Butlletí Oficial de la 
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Província, corresponent al 26 d'agost passat, va 

haver de fer una edició extraordinària amb més 

de 350 pàgines per tal d'incloure un anunci de 

la recaptació executiva de l'Ajuntament de 

Figueres en què apareixen una part important 

dels morosos municipals que no han pogut ser 

localitzats administrativament. 

Empordà 871 2 19 

setembre 

“La pre-campanya de Nadal a la Generalitat 

arriba a Figueres”. Divendres passat va tenir 

lloc a Figueres la Festa Socialista que cada 

any, a finals d'estiu, organitza la federació del 

partit a les comarques gironines. L'acte va ser 

el més multitudinari dels darrers anys, aplegant 

més de 350 persones. 

  10  “Invertiran 2.500 milions en escoles en els 

propers 5 anys”. La Generalitat de Catalunya 

invertirà en els propers cinc anys un total de 

2.464 milions de pessetes en la construcció, 

adequació o ampliació de diversos centres 

docents de la comarca, segons preveu el pla 

plurianual d'inversions de Departament 

d'Ensenyament per al període 1995-2000. 

  15  “Gibert diu que serà complicat fer un 

pressupost a gust de tots”. El regidor d'Hisenda 

afirma que els impostos pujaran com l'IPC. El 

regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Figures, 

Pere Gibert (PSC), ha dedicat tot l'estiu a 

posar-se al dia sobre la hisenda municipal. 

  16  “Conveni entre la Federació d'AA.VV. I 

l'Ajuntament”. L'Ajuntament de Figueres i la 

Federació d'Associacions de Veïns van signar 
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divendres passat un protocol de relació amb 

nou punts concrets que serviran per impulsar 

diversos mecanismes de col·laboració i que 

serviran per a garantir l'accés a la informació i  

la participació dels veïns amb diferents temes 

d’àmbit municipal. 

“L'alcalde farà públic un ban implicant tothom 

en la neteja ciutadana”. L'alcalde de Figueres, 

Joan Armangué, farà públic en els propers dies 

un ban en el qual reclama la col·laboració de 

tots els ciutadans en la neteja de la ciutat. 

  17  “L'alcalde fa un toc d'atenció a dos regidors 

del Fòrum Cívic”. L'alcalde de Figueres, Joan 

Armangué, ha donat un toc d'alerta als dos 

regidors de Fòrum Cívic, Jordi Vàzquez i Pitu 

Fàbrega, per haver protagonitzat al llarg de 

tota la setmana passada diferents intervencions 

censurant durament la seva actitud durant la 

Diada Nacional per haver mantingut la bandera 

constitucional espanyola al saló de sessions i 

mostrar-se contrari a la independència de 

Catalunya en una enquesta. 

Empordà 872 2 26 

setembre 

“La Generalitat acaba la plaça El·líptica”. El 

director general d'Urbanisme de la Generalitat, 

Joan Antoni Solans, va anunciar divendres 

passat a Figueres que les obres pendents per a 

l'acabament de la plaça El·líptica quedaran 

enllestides abans de la propera primavera amb 

carrer als pressupostos del Departament 

d'Obres Públiques. 

“L'Ajuntament desautoritza una festa taurina a 
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la plaça”. La penya figuerenca, que la 

celebrava cada any, vol negociar el permís.   

  7  “Eliminaran els estornells amb trets de caça, 

xarxes i sofre”. L'Ajuntament de Figueres està 

decidit a utilitzat mètodes expeditius. 

Consideren que la plaga provoca nombrosos 

perjudicis a la comarca. 

  15  “La destrossa de CDC a Figueres neix amb 

l'oposició dels crítics”. S'incorpora a la 

direcció del partit l'ex-regidor Jordi Romans. 

La composició de la junta gestora, que dirigia 

Convergència Democràtica de Catalunya a 

Figueres en els propers mesos, neix amb 

l'oposició del sector crític del partit. Segons va 

reconèixer el president el president de la 

gestora, Josep Portell. Aquest col·lectiu es va 

auto-excloure de formar-hi part, tot i la 

invitació expressa que els hi van fer arribar. 

  16  “Es farà una nova operació de neteja al barri 

gitano”. El primer tinent d'alcalde de 

l'Ajuntament de Figueres i regidor delegat de 

Seguretat Ciutadana, Martí Sans, ha anunciat 

que en les properes setmanes es procedirà a fer 

una nova neteja al barri gitano de la ciutat amb 

l'objectiu de retirar brutícia, escombraries i 

ferralla escampada pels carrers i la zona 

d'habitatge. 

“El Culubert haurà d'esperar quasi dos anys 

per tenir la plaça feta”. Més de mig centenar de 

veïns del barri del Culubret va assistir a una 

assemblea informativa convocada per 
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l'Ajuntament de Figueres en la qual se'ls va 

presentar el projecte d'urbanització d'una zona 

situada entre la residència geriàtrica Els Arcs, 

la carretera de Llers i els habitatges del barri 

que inclou la pavimentació dels carrers, la 

construcció d'una plaça i tots els serveis 

complementaris. 

“Armangué demana a Fiparc pagaments de 

mitja hora”. L'alcalde de Figueres, Joan 

Armangué, ha demanat a l'empresa  

concessionària dels aparcaments subterranis, 

Fiparca, la factura d'hores fraccionades en 

trenta minuts. 

 

“ERC elegeix Santi Vila com a nou president 

del partit”. L’assemblea de militants  de la 

secció local d'Esquerra Republicana de 

Catalunya a Figueres es va reunir el passat dia 

18 per tal de procedir a l'elecció de nou 

president en substitució de Pere Prats, actual 

segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament. 

  17  “Veïns del pas a nivell tampoc volen la ronda 

Nord pels Fossos”. L'Ajuntament vol 

l'execució del projecte amb un pas subterrani. 

Empordà 873 9 3 

octubre 

“Montse Palma podria substituir Del Pozo al 

Congrés de Diputats”. L'actual regidora 

d'Urbanisme de l'Ajuntament de Figueres, 

Montse Palma, es perfila com la substituta del 

diputat a Corts Joan Manuel de Pozo, número 

dos de llista gironina del PSC a les eleccions 
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generals. 

  10  “El Tren d'Alta Velocitat estarà a punt l'any 

2004”. 

  12  “El Conseller diu que es faran rotondes a la C-

260”. El conseller de Policia Territorial i Obres 

Públiques de la Generalitat, Artur Mas, s'ha 

compromès a construir al llarg dels propers 

dos anys vuit rotondes que descongestionin el 

trànsit de la carretera de Roses (C-260), tal i 

com li van demanar l'alcalde de Figueres. 

L'Ajuntament de Figueres ha programat un nou 

horari de visites per al Cementiri Municipal a 

partir d'aquesta mes d'octubre. 

  13  “El PP creu que s'ha de traslladar la Estació de 

Renfe”. El Partit Popular va desembarcar 

divendres a Figueres un dels seus pesos pesats, 

diputat i ex-president de la comunitat de 

Castilla-León Jesús Posada, que es l'actual 

portaveu del Gruo Popular a la Comissió 

d'Obres Públiques del Congrés. Posada va 

venir a Figueres convidat pel Grup Municipal 

del PP amb l'objectiu de fer-li conèixer la 

problemàtica dels passos a nivell de la ciutat. 

  14  “Romans serà el número dos de la gestora de 

CDC”. L'ex regidor de CiU, Jordi Romans, 

serà el vice-president de la junta gestora de 

Convergència Democràtica de Catalunya a 

Figueres. 

Empordà 874 2 11 “Autoritzen pel 29 d'octubre la festa campera”. 

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de 



 
105 

 

octubre Figueres va autoritzar la Penya Taurina 

Figueres perquè celebri una festa campera a 

l'interior de la plaça de braus. 

  7  “Els Marxants i l'Ajuntament s'enfronten per 

una enquesta”. La Comissió de Govern de 

Figueres ha desestimat una al·legació 

presentada per l'Associació Gremial de 

Marxants i Firaires de Girona i província per 

una enquesta que l'assentador del mercat 

municipal va fer el 24 d'agost i que el Gremi 

va considerar que atemptava contra la llibertat 

ideològica de les persones. 

  9  “El PP no té clar qui serà el candidat de la 

comarca”. Fonts del Partit Popular, a l'Alt 

Empordà, ha assenyalat a aquest setmanari que 

encara no s'ha decidit qui serà el primer 

candidat de la comarca en la llista que aquesta 

formació política presentarà a les properes 

eleccions al Parlament de Catalunya. 

“El figuerenc Pere Saló, de la JNC, 

s'incorporarà a la llista de CiU”. 

  11  “Volen eliminar a trets 200.000 estornells de 

tota la comarca”. La Societat de Caçadors ho 

veu efectiu però els ecologistes no. La Societat 

de Caçadors de l'Alt Empordà consideren que 

l’única solució per acabar amb els estornells és 

matar-los a trets. 

  13  “No hi haurà herència en el mercat”. El PP ha 

intentat reformar el Reglament interior de 

mercats a la via pública amb una proposta 

d'ampliació de les possibilitats de successió de 
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les parades, però el seu intent no ha reeixit 

davant l'oposició de la resta de grups 

municipals. 

“El Defensor del Ciutadà va crear un llarg 

debat en el ple”. El ple ordinari del mes de 

setembre ve resultar molt mogut. Tots els 

regidors de la corporació hi eren presents i 

també un bon nombre de ciutadans interessats 

en la sessió. Abans que acabés, el primer tinent 

d'alcalde, Martí Sans (PSC) va haver de 

marxar. Com a fet anecdòtic, cal assenyalar 

que el regidor Jordi Vázquez (FC) va haver de 

sortir de la sala mentre es tractava un dictamen 

sobre Pla Especial de l'Institut “per la seva 

vinculació familiar amb el tema” segons va 

explicar l'alcalde Joan Armangué. 

“Albert Blasco va presentar deu precs i 

preguntes”. L'únic regidor del Grup Municipal 

d'Iniciativa per Catalunya-Els Verds, Albert 

Blasco, va esdevenir el protagonista 

indiscutible del darrer ple municipal. Blasco va 

intervenir en la majoria de punts que podien 

ser susceptibles de crear debat. 

  14  “Una ordenança manarà construir les voreres”. 

L'àrea d'Infraestructures i Manteniment Urbà 

de l'Ajuntament està revisant a hores d'ara una 

ordenança municipal que quan entri en vigor 

obligarà a tots els propietaris dels immobles i 

solars afectats a fer-se càrrec de la construcció 

immediata de la vorera de davant de la seva 

propietat urbana. 



 
107 

 

“Fisersa haurà de pagar un lloguer pel local de 

Firal”. L'equip de govern de l'Ajuntament de 

Figueres ha posat en funcionament el seu 

programa de rendibilitza cio i actualització de 

les instal·lacions municipals i dels contractes 

que manté amb entitats o empreses que les 

utilitzen. 

  15  “L'Ajuntament ofereix terrenys per als Mossos 

i per als nous jutjats”. Dimecres passat es va 

reunir a Figueres la Junta Local de Seguretat 

Ciutadana amb la presència, entre altres, del 

govern civil de Girona, Pere Navarro, el 

delegat de la Generalitat, Xavier Soy, i 

l'alcalde, Joan Armangué. 

Empordà 875 13 17 

octubre 

“L'Ajuntament estudia adoptar la Nacional II”. 

El procés de municipalització que en el seu 

moment va seguir l'antic traçat de la carretera 

Nacional II en els trams que travessaven la 

ciutat pels carrers Nou, de Girona i de la 

Jonquera, podria repetir-se aviat si prospera 

l'interès municipal d'adoptar l'actual traçat urbà 

de la mateixa carretera al seu pas per les 

anomenades rondes de Barcelona, del Firal, de 

Mossèn Verdaguer i del Cardenal Gomà. 

“Demanen la unificació dels jutjats en un 

edifici”. La Junta Local de Seguretat, que es va 

reunir el dia 4 d'octubre al saló de sessions de 

l'Ajuntament de Figueres, ha transmès els 

importants acords que va prendre al Ministre 

de Justícia i d'Interior i a la Conselleria de 

Justícia de la Generalitat per incidirà 

imprescindible per a una millora funcionalitat, 
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la concentració dels jutjats de Figueres en un 

mateix edifici. 

  15  “El ministre Borrell visita el castell de Sant 

Ferran”. 

“Flexibilitzen l'horari del Cementiri 

Municipal”. Aquest mes d'octubre, ha entrat en 

vigor un nou horari de visites en el Cementiri 

Municipal. De dilluns a divendres està obert 

els matins de 8 a 12. 

“L'alcalde obté dues vocalies d'entitats 

nacionals”. L'alcalde Joan Armangué ostenta 

dues importants vocalies d'entitats de caire 

nacional. Concretament, l'alcalde de Figueres 

ha estat nomenat membre del comitè executiu 

de la Federació de Municipis de Catalunya. 

Empordà 876 9 24 

octubre 

“El PSC vol capitalitzar el fet de portar un 

gironí de president”. El PSC va presentar la 

setmana passada els candidats empordanesos a 

les eleccions autonòmiques que són: el primer 

tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Figueres, 

Martí Sans, al tercer lloc, la regidora de 

l'Ajuntament d'Ordis, Maria Crehuet, al desè, i 

la regidora de l'Ajuntament de Castelló 

d’Empúries, Isabel Soria, al quinzè. 

“Pre-campanya de Jordi Pujol a Figueres”. El 

president de la Generalitat i candidat de 

Convergència i Unió a la reelecció, Jordi 

Pujol, assistirà a un sopar amb militants i 

simpatitzants de la coalició nacionalista que se 

celebrarà dissabte vinent, 28 d'octubre, en un 
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hotel de Figueres. 

  13  “Empresaris de la comarca reben ofertes 

fraudulentes per fer negocis a Nigèria”.   

  14  “El Ministeri aprova la creació del jutjat 

número 6 a Figueres”. El Consell de Ministres 

ha donat llum verda per la creació de Jutjat 

d'Instrucció número 6 de Figueres, una de les 

assignatures pendents des de fa temps del 

Ministeri de Justícia. 

“Figueres vol fer fora les prostitutes de la via”. 

L'Ajuntament de Figueres ha obligat a les 

prostitutes que fan autoestop a la carretera de 

Roses, a l'alçada de la barrera del tren, a 

traslladar-se cap al camp de futbol de 

Vilatenim, ja que molts veïns de la zona s'han 

queixat per l'ambient que provoquen a les nits i 

per la seva proliferació, que cada vegada és 

més evident.   

  15  “Estudiaran l'efectivitat de l'atac contra els 

estornells”. 

“Un reglament pioner regularà el patrocini 

privat en afers públics”. L'Ajuntament de 

figueres, segons l'alcalde Joan Armangué 

(PSC), ha estat un dels pioners de tot 

Catalunya en aprovar un reglament que 

regularà el desenvolupament d'actuacions i 

programes de patrocini i mecenatge, que 

permetrà que empreses privades puguin 

patrocinar activitats i iniciatives municipals. 

Empordà 877 2 31 “La frontera no obstaculitzarà el desplegament 
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octubre dels Mossos”. Les característiques frontereres 

de l'Alt Empordà no obstaculitzaran per a res 

el desplaçament dels Mossos d'Esquadra a la 

comarca, segons ha garantit el director general 

de Seguretat Ciutadana, Jordi Serra. 

  3  “Figueres posa en pràctica el guàrdia de barri 

al Bon Pastor”. Aquest servei s'implantarà 

immediatament a la zona de la Marca de 

l'Ham. Segons l'Ajuntament, la mesura vol 

prevenir delictes i actituds incíviques. 

  9  “El Fòrum Cívic reitera la voluntat de 

continuar al govern municipal”. El PSC ha 

expulsat Alfons Romero per la seva doble 

militància política. El Fòrum Cívic ha editat el 

primer full informatiu del col·lectiu després de 

la seva entrada a l'equip de govern de 

l'Ajuntament de Figueres. 

“ERC vol seguir sumant vots independentistes 

en les autonòmiques”. La setmana passada va 

ser Esquerra Republicana de Catalunya qui va 

presentar als mitjans informatius la 

candidatura que presenta a les properes 

eleccions autonòmiques. L'acte va comptar 

amb la presència de Santi Vila. 

  10  “El PSC troba molt greu que Portlligat passi al 

DARP”. El PSC considera que l'illa de  

Portlligat ha de ser propietat de l'Ajuntament 

de Cadaqués, i no de la Generalitat. 

  13  “L'equip de govern apuja un 22% la taxa de 

clavegueres”. El plenari municipal de 

l'Ajuntament de Figueres va aprovar en la seva 
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sessió ordinària corresponent al mes d'octubre, 

la modificació de diverses ordenances fiscals 

reguladores de les taxes sobre la recollida 

d'escombraries, els cementiris municipals i el 

servei de claveguera. 

“L'oposició capitalitza els precs i preguntes del 

ple”. L'apartat de precs i preguntes del ple 

municipal, celebrat divendres passat per 

l'Ajuntament de Figueres, va tornar  a ser 

capitalitzat pels regidors dels diferents grups 

de l'oposició. El primer en obrir foc va ser 

Norbert Font  que actuava com a portaveu de 

CiU davant l'absència de Martí Palahí. 

“CiU i PP no diuen gaire res contra els 

arguments”. Una vegada més, l'únic regidor 

del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-

Els Verds, Albert Blascó, va portar la veu 

cantant de l'oposició municipal en un debat 

que podia haver estat molt més sucós si CiU i 

PP hi haguessin intervingut amb més 

freqüència. 

  15  “Protegeixen els 50 metres que envolten els 

cementiris”. Després d'uns mesos de tenir l'afer 

congelat, l'Ajuntament de Figueres ha aprovat 

inicialment la modificació de la normativa 

d'usos del Pla General d'Ordenació Urbana en 

l’àmbit dels cementiris municipals de la 

carretera d'El Far i de Vilatenim. 

“Iniciativa presenta una moció sobre el servei 

de taxis”. El regidor d'Iniciativa per Catalunya-

Els Verds, Albert Blasco, ha presentat a l'equip 
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de govern una moció en què sol·licita la 

instal·lació de cartells indicadors amb les 

tarifes vigents a la capçalera de totes i 

cadascuna de les parades de taxis de la ciutat. 

  16  “Refan les parts degradades del cementiri 

municipal”. Només queden 184 nínxols buits 

però aviat se'n faran de nous. 

  21  “Figueres mobilitza mig miler d'escolars dels 

centres d'EGB”. L'Ajuntament aporta 3 

milions als Centres d'Iniciació i Promoció 

Esportiva. Les activitats es fan a les sis escoles 

públiques de dilluns a divendres. 

Empordà 878 3 7 

novembre 

“La Generalitat preveu que hi hagi quatre 

estacions al Far”. Estarien situades en el centre 

Intermodal de transports a tocar la N-II bis. 

Urbanisme presenta el nou mapa de 

Planejament de la zona de Figueres. 

  7  “El vent s'emporta els polítics de la Rambla, 

llevat de PSC i ERC”. Només el candidat 

Martí Sans va fer la tradicional enganxada de 

cartells. Ni Jordi Pujol ni Joaquim Nadal faran 

campanya electoral a Figueres. 

  15  “Es reuneixen els afectats per la nova llei 

d'accés als boscos”. Per iniciativa de la 

Direcció General del Medi Natural de la 

Generalitat de Catalunya i a través del Consell 

Comarcal de l'Alt Empordà, el passat dijous 26 

d'octubre va celebrar-se a l'auditori Narcís Sala 

del Museu de l'Empordà de Figueres una 

sessió informativa amb la finalitat de comentar 

els aspectes més importants de la llei 9/95 que 
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regula l'accés motoritzat al medi natural. 

  17  “Figueres rebrà uns bosnians del camp de 

refugiats de Pula”. La plataforma solidària va 

enviar un carregament de material. 

  18  “La grua treu els cotxes de les voreres de la N-

II”. A causa de diverses i reiterades denúncies 

rebudes per part de veïns i vianants, l'alcalde 

de Figueres, ha ordenat a la Policia Local i als 

responsables de la grua municipal que actuïn 

amb fermesa contra els vehicles estacionats 

damunt les voreres de la carretera Nacional II. 

“Fan  públiques les despeses superiors als cinc 

milions”. L'Ajuntament de Figueres ha 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província 

(BOP) els contractes adjudicats per la 

Corporació des de l'1 de setembre del 94 fins 

l'1 de setembre del 95 i que han estat superiors 

als cinc milions de pessetes. 

  20  Fòrum Cívic mostra un model de biblioteca”. 

“Més de tres milions en subvencions a 

entitats”. L'última Comissió de Govern de 

l'Ajuntament de Figueres del mes d'octubre va 

aprovar, a proposta de la regidora de Cultura, 

atorgar 3.060.000 pessetes en ajuts econòmics 

a diferents entitats de la ciutat. 

Empordà 879 7 14 

novembre 

“Només el presidenciable Pujol visita la 

comarca en campanya”. El candidat de CiU va 

presidir una arrossada popular al pavelló de 

Roses. La recta final de la campanya es 

presenta molt tranquil·la a l'Alt Empordà. 
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  8  “Miquel Roca va dinar amb els comerciants 

figuerencs”. El secretari general de 

Convergència Democràtica de Catalunya, 

Miquel Roca, es va reunir en el transcurs d'un 

dina celebrat a l'hotel Travé, amb prop de dos 

centenars de comerciants figuerencs. 

  10  “ERC: “El PP és l'enemic en aquestes 

eleccions””. Lluís Martínez, el primer alt 

empordanès que trobem a la candidatura, 

ocupa el sisè lloc a la llista d'ERC per Girona 

de les properes eleccions al Parlament de 

Catalunya. 

“PP: “La gent ja està farta de més del mateix”. 

La figuerenca Anna Maria Oriol és la primera 

alt empordanesa que trobem a les llistes de PP, 

en el cinquè lloc de la candidatura per Girona. 

“IC-EV: “L'abstenció és el que més ens 

perjudica””. Com ha arribat Albert Blasco a 

Figueres és el que menys importa. La qüestió 

és que fa quatre anys es va donar a conèixer a 

través de l'Associació de Veïns de l'Olivar 

Gran i ara és el primer i únic regidor 

d'Iniciativa que ha entrat a l'Ajuntament de 

Figueres i el candidat número 8 a la llista d'IC-

EV per Girona. 

  12  “Macias diu que CiU fa una campanya 

europea”. El cap de llista de CiU per Girona, 

alcalde d'Olot i president de la Diputació, Pere 

Macias, ha declarat a l'Empordà que “la nostra 

coalició està fent una campanya a Europa, com 

la que es viu en un país on la democràcia està 
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plenament arrelada, tal i com crec que és el 

nostre. 

 

“Nadal i Sans acusen CiU de prepotència al 

Govern”. Els candidats del PSC al Parlament, 

Manel Nadal i Martí Sans, van fer fortes 

crítiques a la, segons ells, prepotència que 

exerceix CiU en el govern de la Generalitat.   

  18  “Recollir llaunes velles costarà 1.659.315 

ptes.”. L'Ajuntament de Figueres, per acord del 

seu plenari municipal, ha sol·licitat a la 

Generalitat de Catalunya, la cessió gratuïta de 

vuit contenidors de vidre i vuit de paper.   

Empordà 880 3 21 

novembre 

“La comarca torna a tenir dos diputats al 

Parlament català”. CiU guanya a quasi tot l'Alt 

Empordà, seguit de PSC i PP molt reforçats. 

J.M. Salvatella assegura que els resultats han 

de fer reflexionar la coalició. 

  4  “Tots els partits minoritaris ha guanyat en vots 

i escons”. Oriol, Martínez i Blasco analitzen 

els resultats electorals. L’eufòria en la nota 

predominant a la seu del PP la nit del 

diumenge. Aquest partit ha estat a punt de 

consolidar-se com la tercera força política de 

la comarca. ERC, però, continua ostentant 

aquest lloc. 

“Nou, dels disset diputats gironins, repeteixen 

escó”. Dels 17 parlament que representaran les 

comarques gironines a la cambra catalana, nou 

repeteixen escó i vuit l'obtenen per primer cop 
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llevat del cas de l’empordanès Martí Sans que 

ho ha va ser uns mesos. 

  5  “A Figueres, el vot del Fòrum el recull CiU a 

les autonòmiques”. El 28 de maig els 

empordanesos anaven a les urnes per elegir 

alcaldes i regidors. 

  6  “Del 28 de maig al 19 de novembre”. 

Salvatella i Sans, com a mestres que són, van 

fer una campanya molt didàctica. Anna Maria 

Oriol va dir-li a Rodrigo Rato que Lorca seria 

del Partit Popular. 

  16  “Claparols diu que no està afiliat a CCOO”. El 

tercer regidor del Grup Municipal del Partit 

Popular de Figueres, Joaquim Claparols, ha 

matisat què, “malgrat donar part de la llista 

unitària de representants dels treballadors de 

l'Ajuntament de Roses que s'ha presentat sota 

les sigles del sindicat Comissions Obreres, no 

estic afiliat a aquest sindicat”. Claparols ha 

hagut de sortir al pas de les acusacions que ha 

rebut per l’ambigüitat de ser regidor del PP de 

Figueres i formar part d'una llista sindical que 

té el suport del CCOO. 

“IC denuncia la paralització de sis mocions”. 

El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-

Els Verds ha denunciat una presumpta 

internacionalització de l'equip de govern en la 

paralització de les propostes que ha presentat 

aquestes darreres setmanes. 

“L'Ajuntament vol un mòdul de P-3 al Rally 

Sud pel curs vinent”. La comissió de Govern 
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de l'Ajuntament de Figueres ha acordat 

sol·licitar al departament d'Ensenyament de la 

Generalitat la creació d'un mòdul de P-3 pel 

curs vinent a la zona del Rally Sud. 

“El pressupost del 96 pot ser un 15% més baix 

que l'actual”. Els representants dels tres grups 

municipals que formen l'equip de govern de 

Figueres, PSC, Fòrum Cívic i ERC, va iniciar 

dimarts al vespre les negociacions per elaborar 

el pressupost anual ordinari de la corporació 

per a 1996. Tots tres grups coincideixen en la 

necessitat de reajustar les despeses de 

l'Ajuntament i reduir el dèficit acumulat, amb 

la qual cosa anuncien un pressupost restrictiu.   

  17  “El consistori esbandeix un ple extraordinari 

en dotze minuts”. Amb sis punts a l'ordre del 

dia, els disset regidors presenten a la sessió 

(faltaven Antoni Rivas, Joaquim Claparols, 

Albert Blasco i Jordi Vázquez) van esbandir la 

sessió en dotze minuts sense necessitat de 

debatre cap punt. 

Empordà 881 2 28 

novembre 

“El nou comitè figuerenc de CDC s'elegirà el 

dia 18”. la comissió gestora de Convergència 

Democràtica de Catalunya a Figueres perfila la 

data del dilluns dia 18 de setembre per a la 

convocatòria de les eleccions del nou comitè 

local. 

  14  “La fira de divendres es farà a la plaça del Sol 

i sobre el llit de la riera”. La Comissió de 

Govern de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat 

la celebració d'una fira mercat el proper 
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divendres 8 de desembre, dia festiu en què es 

commemora la festivitat de la Immaculada. 

“El ple tracta les mocions d'IC i obres del 

cementiri”. Dilluns es va celebrar la sessió 

plenària del mes de novembre. L'ordre del dia 

de la sessió va incorporar les mocions i 

propostes que havia presentat al llarg de les 

darreres setmanes el grup municipal d'IC-Els 

Verds i que havien provocat una queixa formal 

del seu únic regidor, Albert Blasco, pel retard 

amb què arribaven al plenari. 

  15  “El contracte de Cespa té una concessió a 

l'Altem”. L'àrea d'Infraestructures i 

Manteniment Urbà de l'Ajuntament de 

Figueres, presidida pel regidor republicà 

Esteve Gratacós, i l'empresa concessionària del 

servei de Parcs i Jardins, Cepsa, han arribat a 

un acord per prorrogar un any més el contracte 

de la concessió sense necessitat de registrar 

cap augment pressupostari superior a 

l'increment de l'IPC. 

“Al·leguen contra les Ordenances”. 

L'Associació de Contribuents de Figueres, 

representada ple seu president, Enric Viñas, ha 

presentat una al·legació contra les Ordenances 

Fiscals del 1996 aprovades pel plenari 

municipal el passat 27 d'octubre. En la seva 

al·legació, l'Associació argumenta que “la puja 

que l'Ajuntament proposa per les taxes i tributs 

no reflecteix precisament l'essència dels 

programes del PSC, Fòrum Cívic i ERC, 

l'entitat raona la seva al·legació contra totes les 



 
119 

 

ordenances i és especialment crítica amb 

l'equip de govern. 

Empordà 882 2 5 

desembre 

“L'ajuntament no deixarà cap noi sense 

allistar”. Fonts de l'equip de govern ha 

assenyalat, a l'hora de tancar aquesta edició, 

que l'Ajuntament no deixarà d'allistar  cap 

recluta, tot i la moció a favor de la insubmissió 

aprovada en el ple municipal del passat 27 de 

novembre. 

  3  “El ple converteix Figueres en una ciutat 

insubmisa a la mili”. Només el PSC es va 

oposar a la moció presentada per IC-Els Verds. 

CiU i PP es van abstenir, però els populars no 

van argumentar el seu vot. 

  12  “Protestes a Figueres pels assajos nuclears”. 

Diversos col·lectius pacifistes i ecologistes de 

la comarca van organitzar el passat dissabte a 

Figueres una sèrie d'actes en protesta per les 

proves nuclears que el govern francès fa a 

l'atoló de Mururoa. 

  13  “El Ple Ordinari de novembre va ser el més 

llarg de l'any”. Tres hores i vint-i-un minuts 

van servir per aprovar unes obres del cementiri 

municipal, una operació de préstec de 440 

milions, les extincions definitives del servei de 

telealarma i de la gestió municipal del servei 

d'autobusos i poca cosa més vinculada 

directament amb la feina de l'equip de govern. 

“Font (CiU) diu que la fira del dia 8 afecta els 

comerciants”. El capítol de precs i preguntes 

va ser força sucós. El regidor de Convergència 
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i Unió, Norbert Font, va atacar amb duresa 

l'equip de govern, per l'afer de la fira mercat 

que s'ha de celebrar aquest divendres .   

  15  “Fan dues convocatòries per a les eleccions 

locals de CDC”. Les eleccions a president de 

l’assemblea local de Convergència 

Democràtica de Catalunya a Figueres 

celebraran el proper dia 21 de desembre i no el 

18 com s'avia anunciat amb antelació. 

 

“A finals d'any es posarà en servei el Jutjat 

núm. 6”. L'alcalde Joan Armangué va 

entrevistar-se la setmana passada amb el 

Secretari General del Ministeri de Justícia, 

Fernando Escribano, per donar-li a conèixer 

les inquietuds que reiteradament ha demostrat 

l'Ajuntament entorn de l'actual situació dels 

serveis de Justícia i el caos que existeixen en 

els jutjats de Figueres. 

“L'Ajuntament estudia fer canvis a la sortida 

de l'Av. Marignane”. 

Empordà 883 14 12 

desembre 

“El mercat té pendents 700 sol·licituds de 

parades”. Aquest mes de desembre es 

constituirà el nou Consell Municipal de 

Comerç. L’àrea de Promoció Cultural i 

Econòmica de la ciutat que dirigeix el tercer 

tinent d'alcalde Pere Prats (ERC) ha redactat 

l'esborrany del nou reglament de mercats que 

regularà la venda ambulant a la capital de l'Alt 

Empordà un cop sigui aprovat pel ple. 
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  15  “Hi haurà zones blaves davant de tots els 

centres oficials”. El proper trasllat de les 

oficines públiques de Correus i de l'Inem ha 

provocat que l'Ajuntament estigui estudiant la 

possibilitat de crear noves zones blaves 

d'aparcament regulat davant de les futures 

dependències d'aquests serveis. 

Empordà 884 3 19 

desembre 

“El comerç no està content de com va la 

campanya de Nadal”. Les vagues a França 

deixen sentir els seus efectes a La Jonquera i al 

litoral. La competència de les grans superfícies 

perjudica el petit botiguer. 

  7  “Els ajuntaments enllesteixen els pressupostos 

amb austeritat”. La majoria d'ells tenen previst 

aprovar-los abans que acabi aquest any. Les 

xifres seran similars a les del 95, encara que a 

Roses puja 60 milions. 

La majoria dels ajuntaments es troben per 

aquestes dates immersos en l'elaboració dels 

pressupostos municipals per l'any vinent. 

  13  “Ens hem d'entendre amb Madrid”. Si guanya 

el PP haurà de fer un canvi molt profund en 

relació a Catalunya. La recuperació del PSOE 

depèn de si es torna a presentar Felipe 

González. 

  14  “Josep Cristina i Maryse Olivé, candidats a 

presidents de CDC”. Fins a darrera hora hi ha 

possibilitats de consensuar una llista. 

  21  “La remodelació del Parc preveu recuperar 

espai”. L'avantprojecte inclou la supressió dels 
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aparcaments del Passeig Nou. El regidor 

d'Infraestructures i Manteniment Urbà, Esteve 

Gratacós (ERC) i la regidora d'Urbanisme, 

Montse Palma (PSC), van presentar la setmana 

al Consistori l'avantprojecte de remodelació 

del Parc Bosc Municipal. 

  25  “Proven amb un bus tarragoní el transport urbà 

de Figueres”. L'alcalde Joan Armangué, el 

primer tinent d'alcalde, Martí Sans, i els 

regidors Esteve Gratacós, responsables de 

l’àrea d'Infraestructures i Manteniment Urbà, i 

Antoni Rivas, delegat de Fisersa i de les àrees 

de Servei i Medi Ambient, va efectuar dimarts 

de la setmana passada una prova pilot del futur 

transport públic de la ciutat. 

“Els treballadors volen millores en el 

conveni”. L'equip de govern diu que no farà 

concessions. La Junta de Personal de 

l'Ajuntament de Figueres ha elaborat una dura 

plataforma de reivindicacions per negociar el 

conveni laboral de l'any vinent. La Plataforma 

conté una introducció en la qual els 

treballadors recorden que “amb el regidor de 

personal de l'antic consistori no vàrem arribar 

a cap acord respecte a l'any en curs” i que 

consideren que econòmicament “aquest és un 

moment difícil per aquest ajuntament i, per 

tant, establim com a prioritàries només les 

següents propostes: formalitzades en la 

plataforma reivindicativa amb l'objectiu 

d'arribar a un acord global 1995-1996. 
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Empordà  1996 

Setmana Númer

o 

Planes Data Notícia 

Empordà 885 2 2 

gener 

“CiU i PP es mostren disposats a aprovar el 

pressupost del 96”. Amb els vots favorables dels 

onze regidors que formen l’equip de govern 

(PSC, ERC i FC), el plenari municipal va aprovar 

divendres el pressupost general ordinari de la 

corporació per a l’exercici en curs. Dos dels tres 

grups de l’oposició, CiU i PP, es van abstenir, 

mentre que l’únic regidor d’IC-EV va votar en 

contra.   

  3  “L’economia de la comarca es recupera 

plenament des del 94”. La construcció és el sector 

que ha experimentat un major creixement. L’atur 

ha disminuït un cinc per cent, una xifra rècord a 

tot Catalunya. 

  7  “La Diputació subvencionarà obres per valor de 

371 milions”. La Diputació de Girona destinarà 

en els propers quatre anys 371 milions de 

pessetes per subvencionar un total de 62 projectes 

d’obres municipals a la comarca de l’Alt 

Empordà.   

  13  “Cristina vol dinamitzar la vida política de CDC a 

Figueres”. El passat dia 21 de desembre va tenir 

lloc l’assemblea extraordinària de militants de 

Convergència Democràtica de Catalunya a 

Figueres, en el transcurs de la qual es va procedir 

a l’elecció del nou delegat local del partit. 

 

“L’Ajuntament es replanteja seguir amb la Fira 

de Nadal”. L’Ajuntament de Figueres es vol 

replantejar la celebració de la Fira-Mercat de 
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Nadal després del mal resultat obtingut aquest 

any, tant pel que fa a la menor participació 

d’expositors com per l’escàs volum de vendes per 

diferents problemes d’organització.    

  16  “L’alcalde espera aviat resultats de les gestions 

amb el MOP”.S’ha signat un conveni amb Renfe 

per resoldre el pas a nivell.  L’alcalde de 

Figueres, Joan Armangué, ja va demostrar durant 

la passada campanya electoral que sabia moure’s 

bé pel Ministeri d’Obres Públiques, a Madrid. 

Diversos alts càrrecs del departament van fer-li 

costat en reunions sectorials. 

 

“Armangué vol un regidor amb dedicació 

exclusiva”. L’alcalde, Joan Armangué, considera 

que “en els propers mesos s’haurà de plantejar la 

necessitat que algun regidor de l’equip de govern 

passi a tenir dedicació exclusiva. Ja des de la 

meva presa de possessions com a l’alcalde vàrem 

apuntar aquesta possibilitat, un cop desenvolupat 

els primers mesos de rodatge de la nova 

Corporació”. 

  17  “Espero que deixem de mirar enrere”. L’alcalde 

figuerenc creu que l’exercici de 1996 serà molt 

dur però necessari. Considera que l’equip de 

govern tripartit  “encara no té la cohesió 

necessària”. 

  18  “La reforma durà els nens de dotze anys als 

quatre instituts de secundària”.  El president de 

l’àrea d’Ensenyament al Consistori de Figueres, 

Joan Balada, va presentar la programació i 

planificació d’activitats especialment de cares al 

proper 96/97 i, més concretament, sobre 



 
125 

 

l’aplicació de la reforma escolar a nivell de 

l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) als 

centres docents de la ciutat. 

 

“Figueres acollirà cursos i activitats universitaris 

a partir d’aquest any”. L’Ajuntament i la 

Universitat de Girona signaran un conveni el dia 

10. 

  19  “La reforma dels carrers veïns de la biblioteca 

serà imminent”. La tercera pròrroga que la 

Direcció General de Comerç Interior i Serveis de 

la Generalitat ha concedit a l’Ajuntament de 

Figueres per conservar la subvenció de les obres 

de reforma de diversos carrers de la zona de 

vianants obligarà a tramitar amb urgència l’inici 

de les obres per no perdre la important aportació 

de l’administració autonòmica al projecte. 

 

“La secció local d’ERC surt al pas de les crítiques 

fetes per un sector del comerç contra Pere Prats”. 

La secció local d’ERC ha sortit en defensa del 

seu regidor Pere Prats que ha estat criticat 

recentment per un grup de comerciants arran de la 

celebració de la fira-mercat de la Puríssima.   

Empordà 886 3 9 

gener 

“Renfe té en estat d’abandó una bona part dels 

seus terrenys”. La zona de mercaderies és plena 

de brossa, materials i escombraries. La 

companyia ha de presentar un Pla de 

Racionalització abans del dia 30. 

  12  “Enderroquen un altre cau de drogoaddictes”. La 

Brigada d’Obres de l’Ajuntament enderrocarà 

aquesta setmana una part de les casetes del Parc 

Bosc Municipal que servien fa un temps per 
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emmagatzemar material de l’àrea de Parcs i 

Jardins i que darrerament han servit de refugi de 

delinqüents i drogoaddictes. 

 

“El nou jutjat de Figueres s’inaugurarà el dia 18”. 

  14  “ERC celebra un congrés comarcal el 12”. ERC 

ha convocat un congrés comarcal pel proper 

divendres dia 12 de gener, que se celebrarà a les 

nou del vespre al local d’ERC de Figueres. 

  15  “L’Ajuntament gasta a l’any més aigua i llum del 

compte”. La instal·lació d’aixetes d’aigua 

temporitzadors a tots els edificis municipals i el 

canvi de bombetes d’alt consum, o eliminació de 

sistemes elèctrics superflus, són alguns dels actes 

que han portat a terme la regidora 

d’Infraestructures i Manteniment Urbà i 

l’empresa municipal Fisersa amb l’objectiu de 

reduir la despesa pública en el consum d’aigua 

potable i de corrent elèctric. 

  16  “Els vehicles ja circulen pel primer tram de la 

Ronda Oest”. 

 

“Figueres podria tenir un Institut Firal com el 

d’Olot”. El regidor de Promoció Cultural i 

Econòmica, Pere Prats (ERC) no descarta que en 

un futur proper l’Ajuntament pugi crear un 

organisme autònom que gestioni les fires que es 

fan a la ciutat per evitar els lents i de vegades 

inconvenients tràmits administratius i burocràtics. 

  17  “Alinearan el Rec Arnau fins al xamfrà del carrer 

Caserna”. L’Ajuntament i la propietària d’una 

finca situada a l’alçada del número 8 del carrer 

Rec Arnau han arribat a un acord per la compra-
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venda de 99 metres quadrats de terreny que 

permetran l’alineació d’una part d’aquest vial 

dins del projecte global que s’executarà 

properament i que afectarà el tram comprès entre 

el carrer Cadaqués i el carrer Caserna. 

 

 

“El traspassos poden afectar la petició de la sitja 

del Senpa”. L’alcalde de Figueres, Joan 

Armangué, encara no ha rebut cap resposta per 

part del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació, sobre la petició que va fer per 

obtenir la cessió a l’Ajuntament de l’antic edifici 

del Servei Nacional de Producció Agrària (Senpa) 

situat al carrer Nou. 

 

“El PP demana que es netegin més sovint els 

embornals”. 

Empordà 887 2 16 

gener 

“Esquerra i el Partit Popular renoven la direcció 

comarcal”. Divendres passat, ERC va celebrar el 

seu congrés comarcal, a la seu del partit a 

Figueres, en el transcurs del nou president de la 

Federació Comarcal, càrrec al qual es presentaven 

el militant figuerenc  Dani Cassol i l’exregidor de 

Garriguella, Lluís Martínez. Va guanyar el primer 

amb 26 vots enfront dels 19 del seu rival. 

  7  “Maten milers d’estornells en els pins de la 

pujada del Castell”. Els ecologistes opinen que és 

una salvatjada i que estan fent el ridícul. La 

Policia talla el trànsit per evitar accidents mentre 

tiren els caçadors. 

  12  “Figueres deixarà aviat de ser insubmisa”.  Els 

grups municipals del PSC, PP i CiU a 
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l’Ajuntament de Figueres han arribat a un acord 

per deixar sense efecte la moció a favor de la 

insubmissió presentada pel regidor d’IC-Els 

Verds, Albert Blasco, que es va aprovar el 27 de 

novembre. 

  15  “Tres regidors empordanesos van al congrés del 

PP a Madrid”. Tres regidors empordanesos 

prendran part, del 19 al 21 de gener, en el congrés 

estatal del Partit Popular que se celebrarà a 

Madrid, integrant una delegació gironina formada 

per un total de 16 persones. En aquest congrés, 

que se celebra sota el lema Guanya el centre, hi 

participaran prop de tres-cents compromissaris de 

tot l’Estat Espanyol. 

 

“Xavier Sanllehí, alcalde de Castelló, serà el cap 

de llista d’ERC al Congrés”. M. Palma es 

confirma com a segona del PSC, juntament amb 

R. Bruguera. 

  16  “L’Ajuntament reclama l’urgent desdoblament 

del cinturó de ronda”. L’alcalde Joan Armangué 

s’ha adreçat al director general de Carreteres del 

Ministeri d’Obres Públiques, José Dombriz, per 

demanar-li la millora del cinturó de ronda de la 

carretera Nacional II i la conveniència de 

completar la connexió entre l’autopista A-7 i la 

N-II en el peatge d’Hostalets de Llers. En la seva 

carta, amb un fort carregament imperatiu, 

l’alcalde argumenta la necessitat de desdoblar  el 

cinturó de ronda “perquè suporta la major part del 

flux circulatori entre Espanya i França per La 

Jonquera i exerceix una funció distribuïdora del 

trànsit comarcal”. 
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“Armangué i Palahí tracten el futur del palau 

firal”. L’alcalde de Figueres, Joan Armangué 

(PSC) i el president del Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà, Martí Palahí (CiU), van 

entrevistar-se dijous amb el president de la 

Diputació de Girona, l’alcalde d’Olot Pere 

Macias (CiU) per tractar del finançament del 

futur palau firal de Figueres. 

  17  “CiU, PP, ERC i IC s’oposaran a la venda de la 

plaça de toros”. Blasco voldria requalificar-la per 

fer-hi habitatges públics. La possible venda de la 

plaça de toros anunciada recentment per l’alcalde 

Joan Armangué (PSC) i el segon tinent d’alcalde, 

Alfons Romero (FC), en el transcurs del sopar de 

lliurament dels premis de la Penya Taurina 

Figueres, que va tenir com a escenari el Castell de 

Peralada, ha estat criticada pels tres portaveus 

dels grups municipals de l’oposició, que 

consideren que aquest no és el millor camí per 

desencallar l’actual estat de ruïna del recinte.   

Empordà 888 2 23 

gener 

“López de Lerma trenca el foc electoral fent una 

trobada amb empresaris”. Creu que CiU tornarà a 

ser determinat a l’Estat Considera que González 

ha de fer un debat a cinc. 

 

“S’ha signat el conveni de cooperació entre la 

UdG i l’Ajuntament figuerenc”. Fomentarà la 

realització de cursos d’extensió universitària a la 

ciutat. 

  3  “Ferrovial incomplia les bases de l’obra del 

Museu del Joguet”. Les empreses figuerenques 
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podrien plantejar un recurs a l’adjudicació. 

L’ocupació dels locals comercials no figurava en 

els documents originals. El plenari municipal va 

adjudicar dimecres a l’empresa Ferrovial el 

projecte d’execució de la reforma de l’antic Hotel 

París, futura seu estable del Museu del Joguet de 

Catalunya. Ferrovial va presentar una proposta 

valorada en 278.598.662 pessetes, per sota del 

pressupost de licitació que era de 299 milions, i 

amb un termini d’execució de 16 mesos i mig. 

  18  “L’Ajuntament estudia posar a subhasta finques 

del polígon”. L’àrea d’Urbanisme de 

l’Ajuntament de Figueres, que presideix la 

regidora socialista Montse Palma, està estudiant 

la possibilitat de vendre les finques del polígon de 

la carretera de Roses, que són de propietat 

municipal. Els tècnics municipals estan elaborant 

un informe sobre l’espai a causa d’una 

desavinença de xifres en diversos documents 

oficials. 

 

 

“El ple revoca l’acord sobre la insubmissió 

municipal”. Amb els vots favorables de sis 

regidors del PSC, cinc de CiU i tres del PP, i 

l’oposició de la resta de grups municipals (FC, 

ERC i IC), el plenari figuerenc va aprovar 

dimecres la revocació del polèmic acord pres per 

la Corporació el 27 de novembre sobre el dret a la 

insubmissió i l’objecció de consciencia.     

Empordà 889 12 30 

gener 

La Generalitat ha invertit entre 1983 i 1994 un 

total de 23.882 milions de pessetes a la comarca, 

segons un informe elaborat per Departament 
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d’Economia que detalla l’evolució per comarques 

de les inversions fetes per organismes depenent 

de la Generalitat. 

  15  “Refinancen el deute figuerenc”. L’Ajuntament 

de Figueres ha començat un procés de 

renegociació amb els bancs dels diferents préstecs 

i crèdits que té subscrits amb la finalitat 

d’aconseguir millorar les condicions 

d’amortització, segons va informar el regidor 

d’Hisenda, Pere Gibert, en el transcurs del ple 

municipal celebrat divendres. 

  18  “Una associació defensa el soterrament urbà de 

tota la via del tren”. Dijous es va constituir 

formalment l’Associació pel Desenvolupament 

Urbanístic de Figueres. La nova entitat ciutadana 

té en aquests moments 348 associats.. 

Empordà 890 3 6 

febrer 

“Recs bruts, soterranis mal fets i obres amb 

acabats dubtosos”. L’Ajuntament de Figueres va 

presentar divendres un informe i la valoració dels 

danys provocats per la tromba d’aigua que va 

caure sobre la capital empordanesa el 28 de gener 

passat. L’informe conté les valoracions i 

conclusions de l’empresa municipal de serveis 

Fisersa, la Policia Local, la Brigada Municipal 

d’Obres i la de Parcs i Jardins. 

  12  “El Consell Comarcal aprova un pressupost de 

910 milions de pessetes”. El PSC critica la 

“passivitat” i la “manca de dinàmica” de 

l’organisme. El Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà va aprovar a la seva darrera reunió 

extraordinària amb 17 vots a favor i 8 

abstencions, el pressupost per al present exercici, 

que puja a 910.519.156 pessetes. 
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  18  “Habilitaran una àrea de passeig i pícnic a la 

pujada del Castell”. Els treballadors de la brigada 

municipal de Parcs i Jardins han començat a 

netejar la pineda del marge dret de la pujada del 

Castell. La intenció municipal segons el regidor  

d’Infraestructures i manteniment Urbà Esteve 

Gratacós (ERC), és de mantenir aquest espai com 

una zona verda més de la ciutat, però aprofitar 

seva situació per adquirir-la com a espai de 

passeig i de pícnic. 

  25  “El Club Natació travessa una crisi que el pot fer 

desaparèixer”. Els socis del Club Natació 

Figueres, l’entitat poliesportiva més important de 

la comarca, han estat convocats aquest divendres 

a una assemblea general en el transcurs de la qual 

es donarà a conèixer la composició del nou equip 

directiu que dirigirà l’entitat els propers quatre 

anys, sempre i quan no quedi vacant la 

presentació de candidatures per a les eleccions . 

Empordà 891 2 13 

febrer 

“L’Ajuntament figuerenc està disposat a demanar 

una llicència de televisió”. L’Ajuntament de 

Figueres està disposat a prendre part, d’una forma 

directa i activa, en el món de les televisions 

locals. La intenció del president del Grup Iberia 

de Comunicacions, Jesús Ferreiro, d’arribar de 

forma immediata a un acord amb els actuals 

propietaris de televisió de Figueres va precipitar 

la intervenció de l’Ajuntament fins al punt en que 

l’alcalde de la ciutat, Joan Armangué, anunciés 

divendres passat la intenció del Consistori de 

demanar una llicència de televisió local.     

  15  “Els populars van a per totes en aquestes 

eleccions generals”. El Partit Popular ha decidit 
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activar tota la seva militància de cares a les 

properes eleccions generals, ja que té l’objectiu 

d’obtenir un diputat a Girona per tal que aquesta 

deixi de ser l’única circumscripció de l’Estat 

sense representació de la formació. 

  16  “El PSC fa extensiva a tot arreu la precampanya”. 

El Partit dels Socialistes de Catalunya va 

començar, deu dies abans de l’inici de la 

campanya electoral, una mena de precampanya.   

  17  “Fan arribar la proposta de soterrar la via al PP”. 

Els membres de la nova Associació pel 

Desenvolupament Urbanístic de Figueres, entitat 

que presideix Roger Furrasola, es van reunir la 

setmana passada amb el portaveu de la Comissió 

de Transports del Partit Popular, que va visitar la 

capital empordanesa per donar a conèixer el 

programa del seu partit en matèria 

d’infraestructures. 

  18  “Acceleraran els expedients de ruïna dels carrer 

de La Jonquera”. L’Ajuntament de Figueres 

accelerarà en el transcurs dels propers dies els 

diversos expedients de ruïna que hi ha oberts al 

carrer de la Jonquera. L’alcalde Joan Armangué 

ha confirmat l’interès municipal en sanejar 

aquesta part de la ciutat i promoure les actuacions 

de rehabilitació que calquin per evitar la constant 

degradació dels immobles d’aquest carrer.   

  19  “La Marca de l’Ham reclama a l’alcalde més 

millores per al barri”. Un centenar de veïns 

presenten les seves queixes. El president Joan 

Rider va convocar la trobada. 

Empordà 892 8 20 

febrer 

“El PSC guanyarà malgrat les enquestes”. El 

Partit dels Socialistes de Catalunya confia que, 
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com ha succeït en anteriors comicis, les enquestes 

fallin i que a partir del 3 de març, Felipe 

González continuï al capdavant del govern. 

  10  “Som grans iniciadors i generadors d’idees”. 

Neus Fàbregas és candidata al Senat (IC). 

  17  “L’alcalde anuncia que els serveis públics 

s’hauran de rendibilitzar”. En el transcurs de les 

properes setmanes molts serveis municipals 

poden canviar el seu rumb, segons va anunciar 

dijous l’alcalde de Figueres. El dèficit municipal i 

la política d’austeritat, defensada pel seu equip de 

govern, han provocat que l’alcalde estigui 

disposat a fiscalitzar tots i cadascun dels serveis 

públics per buscar-ne la seva rendibilitat i evitar 

dèficit innecessari provocats pel pagament d’uns 

serveis que només beneficiïn uns pocs ciutadans. 

 

“La nova normativa de les plusvàlues pot 

comportar recàrrecs importants”. L’àrea 

d’Hisenda de l’Ajuntament de Figueres ha fet 

pública una nota informativa a través de la qual 

pretén alertar els ciutadans sobre la nova 

normativa que afecta les anomenades plusvàlues, 

i que obliguen els afectats en una transacció de 

propietats de naturalesa urbana a liquidar l’impost 

corresponent per evitar importants recàrrecs que 

podrien provocar situacions no desitjades. El 

regidor d’Hisenda, Pere Gibert, ha alertat sobre el 

fet que la nova normativa és molt més exigent 

que l’anterior i que l’acumulació de liquidacions 

endarrerides pot provocar que el que s’hagi de 

pagar fora de termini tingui un import superior al 

preu de la transacció. 
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“L’Ajuntament dóna de baixa partides per cobrar 

per valor de 830 milions”. La liquidació del 

pressupost municipal de l’any 1995 s’ha tancat 

amb un dèficit comptable de 840.809.953 

pessetes. Segons els comptes presentats dijous 

per l’alcalde Joan Armangué i el regidor 

d’Hisenda Pere Gibert.     

  19  “Subvencionen les Apas i les escoles de 

primària”. L’Ajuntament de Figueres, a través de 

la Comissió d’Educació i Presidència, ha aprovat 

la concessió de dues importants subvencions 

econòmiques valorades en 1.800.000 i 1.600.000 

de pessetes respectivament, destinades a les 

Associacions de Pares d’Alumnes i als centres 

docents d’ensenyament primari de la ciutat per a 

cobrir les necessitats del present curs escolar. 

Empordà 893 2 27 

febrer 

“El personal municipal dividit en quatre àrees”. 

El responsable de l’àrea de Personal de 

l’Ajuntament, el primer tinent d’alcalde Martí 

Sans (PSC) preveu tancar aquesta mateixa 

setmana la reestructuració de l’organigrama 

municipal, que fins ara ha estat dividit en dotze 

àrees i que passarà a tenir-ne només quatre.   

  7  “Els partits han desenvolupat un estil de 

campanya d’hivern”. La campanya electoral de 

les generals ha arribat a la seva recta final. 

Dissabte vinent serà el dia de reflexió i, per tant, 

des de les 12 de la nit de divendres ja no es pot 

celebrar cap tipus d’acte polític. La ciutat de 

Figueres tindrà un especial protagonisme en el 

tancament de la campanya, ja que el PSC hi 

celebrarà el seu darrer acte, a Girona, amb la 
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presència de Joaquim Nadal i de la majoria de 

candidats. 

  8  PSC i IC organitzen actes al Casino Menestral 

amb assistència desigual. Dijous passat va ser un 

dia d’intensa activitat electoral. 

  10  Montse Palma: “Els socialistes representen 

l’equilibri”. El PP no té arguments de cap tipus, 

només introdueix elements crispadors. A Madrid, 

penso deixar ben enlaire el pavelló de Figueres i 

de l’Alt Empordà. 

  19  “El Fòrum Cívic afirma que existeix un “buit 

informatiu municipal” ”. El Full Informatiu 

número 8 del Fòrum Cívic, un dels tres partits 

que formen part de l’equip de govern de Figueres, 

critica obertament l’actuació dels seus socis a 

través d’un text de portada en el qual s’acusa el 

PSC d’haver mantingut una actitud passiva a 

l’oposició durant les anteriors legislatures i a 

ERC d’haver estat un dels responsables directes 

de les suposades irregularitats en la gestió 

municipal. 

 

“El ple exigeix a Benestar Social una casa 

d’acollida per a dones maltractades”. El plenari 

municipal va aprovar divendres, amb la 

unanimimat de tots els grups, una moció 

presentada Iniciativa per Catalunya-Els Verds 

sobre la necessitat de crear una casa acollidora 

per a dones maltractades a les comarques 

gironines.   

Empordà 894 3 5 

març 

“El Congrés tindrà per primer cop una regidora 

de Figueres”. Montse Palma ocupava la segona 

plaça de la llista gironina dels socialistes. La nova 
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diputada assegura que treballarà “per la ciutat i 

per la comarca”.   

  5  “El PP de la comarca celebra, dividit, una victòria 

agredolça”. El PP de l’Alt Empordà va 

evidenciar, la nit electoral de diumenge, la divisió 

que pateix. Mentre la junta local de Figueres 

reunia la militància i els mitjans de comunicació 

als salons de l’Hotel President per a realitzar el 

seguiment dels resultats, la junta comarcal feia el 

mateix  a la seu del partit –al carrer Vilafant- i en 

una cafeteria propera. 

  15  “Moments de solitud a la casa consistorial”. 

Escrivia amb encert Josep Valls, des d’aquesta 

mateixa publicació, que ningú pot dubtar de la 

bona voluntat i l’empenta que hi posa l’alcalde 

referint-se a Joan Armangué.   

  16  “La Policia Local prepara una nova unitat de 

multes”. La regidoria de Serveis Viaris, Seguretat 

Ciutadana i Règim Interior, que presideix el 

primer tinent d’alcalde Martí Sans (PSC) està 

preparant la posada en funcionament d’una Unitat 

de Multes destinada exclusivament a la tramitació 

de les sancions que diàriament imposa la Policia 

Local en els termes que son de la seva 

competència. 

  17  “Contracten una empresa temporal per fer el 

padró”. El plenari municipal va aprovar, en la 

seva darrera sessió ordinària corresponent al mes 

de febrer, la contractació mitjançant concurs obert 

d’una empresa de treball temporal per a la posada 

a disposició de personal per a la realització dels 

treball de camp de la renovació del padró 

municipal d’habitants. 
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“El palau firal tindrà cobertura comarcal i costarà 

200 milions”. La regidoria de Promoció Cultural i 

Econòmiques que presideix Pere Prats (ERC) ha 

inclòs, en el seu llistat d’inversions per als 

propers exercicis, el projecte de construcció d’un 

palau firal que ha estat pressupostat inicialment 

en uns 200 milions de pessetes. 

Empordà 895 12 12 

març 

“El consell fa un pla per electrificar zones rurals”. 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha 

presentat una proposta per electrificar totes les 

zones rurals mancades d’aquesta infraestructura 

amb l’objectiu d’evitar el despoblament 

d’activitats relacionades amb el turisme rural. 

  18  “Faran dos pous nous al Cementiri per evitar que 

es torni a inundar”. Els tècnics municipals ha 

redactat un projecte de millora del desguàs de les 

aigües pluvials a la part nova del cementiri 

municipal, la més propera al rec del Mal Pas, per 

evitar que es torni a inundar.   

  19  “Un concurs d’idees per treure el pas a nivell”. La 

Direcció General d’Infraestructures del Transport 

Ferrovial i l’Ajuntament de Figueres tenen previst 

signar properament un conveni que permetrà la 

supressió del pas a nivell de Sant Pau de la 

Calçada i la construcció d’un vial paral·lel a la 

via, que comunicarà directament la ronda Sud 

amb aquesta zona.   

Empordà 896 2 19 

març 

“L’Ajuntament de Figueres vol tenir els gossos 

sota control”. L’alcalde de Figueres, Joan 

Armangué, va fer públic, la setmana passada un 

ban en què es dóna a conèixer un seguit de 

normes d’obligat compliment per a tots els 
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propietaris de gossos. La normativa és vigent a 

tot el terme municipal i acaba amb la imposició 

de sancions fins a 10.000 pessetes en cas del seu 

incompliment.    

  11  “El Consell fa un pla de promoció econòmica”. 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà realitzarà 

un pla de promoció econòmica dels municipis de 

la comarca, segons va aprovar el divendres passat 

el ple d’aquest organisme. 

  15  “Estalvi anual de 15 milions de l’enllumenat”. 

L’empresa municipal de serveis Fisersa ha 

redactat un Pla Director que preveu l’estalvi 

energètic en l’enllumenat públic de Figueres. Des 

de 1993, un grup de quatre persones han estat 

treballant en aquest Pla, encara que l’alcalde ha 

reconegut que el vistiplau definitiu de l’equip de 

govern actual al Pla s’ha degut a les informacions 

facilitades en el seu moment per a la Societat 

Astronòmica de Figueres. 

 

“Armangué va animar el comerç a treballar unit”. 

L’alcalde de Figueres, Joan Armangué, va animar 

tots els assistents a la primera Festa del Comerç a 

continuar treballant junts en benefici del sector i 

de la ciutat.    

  17  “Queixes del secretari per la dispersió del les 

regidories”. El secretari general de la corporació 

municipal figuerenca, Fernando González 

Cebrián, ha obert la caixa dels trons en denunciar 

públicament la confusió important i la 

desorganització en el treball que pateix 

l’Ajuntament de Figueres a causa de l’excessiva 

dispersió dels seus serveis municipals. El 
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secretari va intervenir en la sessió ordinària de la 

Comissió de Govern del dia 1 de març.     

Empordà 897 13 26 

març 

“El PSC vol saber les previsions en carreteres”. 

El Grup Socialista ha presentat a la Mesa del 

Parlament de Catalunya una pregunta per saber 

quines són les previsions d’inversions en noves 

carreteres i en obres de manteniment i millora 

viària al conjunt de les comarques gironines 

durant els anys 1996 i 1997.   

  16  “Hi podran haver més oficines a les plantes 

baixes de la Rambla”. La Comissió Informativa 

extraordinària que va celebrar dilluns el consistori 

figuerenc va donar llum verda a la modificació 

dels articles del Pla Especial de Protecció del 

Centre Històric de la ciutat que fan referència als 

usos de les plantes baixes de la Rambla.     

  17  “Els partits polítics seran sancionats per 

l’Ajuntament”. La totalitat dels partits polítics 

que van concórrer a les passades eleccions 

generals del 3 de març van ocupar amb els seu 

material publicitari espais públics i privats que no 

estaven destinats a fer aquesta funció. 

L’Ajuntament de Figueres està disposat a 

sancionar els responsables dels partits que van 

incórrer en aquest abús.   

Empordà 898 7 2 

abril 

“Els majors de 40 anys reclamen un local a 

Figueres”. Un grup de persones unides per la 

mateixa problemàtica –tenir més de quaranta anys 

i haver-se quedat sense feina- ha creat el 

Col·lectiu d’Aturats Majors de 40 anys, una 

entitat nascuda a Girona ara fa un any i amb 

pretensions d’estendre’s arreu de Catalunya.    

  12  “Presenten el pla per protegir el cap de Creus”. El 
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director general de Medi natural, Jordi Peix, i el 

de Patrimoni Natural, Cristòfor Jordà, van 

presentar el divendres passat als alcaldes dels 

municipals afectats l’avantprojecte del Parc 

Natural del cap de Creus. 

  15  “Com reduir el dèficit abans del segle XXI”. 

Reconduir el dèficit municipal fins a aconseguir 

eliminar-lo és el principal propòsit del Pla 

Econòmico financer que ha elaborat el regidor 

d’Hisenda, Pere Gibert (PSC), amb el suport dels 

tècnics municipals i el recolzament dels seus 

companys de govern.   

Empordà 909 18 18 

juny 

“Construiran una vorera nova al camí de l’Olivar 

Gran i les Forques”. L’obra la faran els promotors 

d’una benzinera. Millorarà l’accés de vianants des 

de la Nacional II. 

 

“L’equip de govern renovarà el gabinet de premsa 

municipal”. 

  22  “La Diputació destina 11 milions de pessetes per 

rehabilitar esglésies de la comarca”. La Diputació 

de Girona destinarà aquest any onze milions i mig 

de pessetes pel seu pla de restauració de 

monuments que afecta a nou esglésies i monestirs 

de la comarca. 

Empordà 910 2 25 

juny 

“Millorar els accessos costa 1.800 milions a 

Figueres”. L’Ajuntament de Figueres ha acabat 

l’estudi tècnic per a la millora de tres accessos a 

la ciutat. Es tracta de la travessera de la Nacional 

II i la seva conversió en via urbana, la 

remodelació de la carretera de Figueres a Llers en 

el tram del carrer d’Avinyonet i la conversió en 

via urbana de la C-252 al seu pas pel carrer de 
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Tapis.   

  7  “El ple debatrà la legalització del Nou Centre i 

l’Estadi”. El ple ordinari del mes de juny, que se 

celebrarà aquest divendres coincidint amb la 

revetlla de Sant Pere, tractarà un dictamen 

destinat a fer els primers passos per a la 

legalització de la superfície comercial del Nou 

Centre Empordà, propietat del grup Maxor i 

l’Estadi Municipal de Vilatenim. 

  11  “El consell comarcal desencalla el projecte de 

l’escorxador”. El consell comarcal de l’Alt 

Empordà ha aprovat el plec de clàusules que 

regiran l’adjudicació de l’explotació de 

l’escorxador comarcal, les obres del qual es 

preveu que estaran enllestides a finals del proper 

mes de setembre.   

  15  “L’alcalde prohibeix fer la volta al Castell amb 

bicicleta i moto”. 

Empordà 911 15 2 

juliol 

“Els Caputxins: un vell edifici en estat ruïnós”. 

L’Ajuntament de Figueres i l’Instituto Nacional 

de Empleo, han signat un conveni de 

col·laboració que permetrà la contractació 

temporal de catorze persones que es troben a 

l’atur i que s’encarregaran de la neteja de l’antic 

convent dels Caputxins.    

  16  “El Govern planteja treure els aparcaments de la 

plaça del Sol”. L’equip de Govern de 

l’Ajuntament de Figueres s’està plantejant la 

possibilitat de restringir el trànsit de la plaça del 

Sol i tancar-la a la circulació en moments 

concrets per evitar la perillosa combinació que es 

produeix entre la presència de gent a les terrasses 

i els bars de la zona i els cotxes que hi circulen. 
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Empordà 912 12 9 

juliol 

“CiU critica la contractació del director 

urbanístic”. El Grup Municipal de Convergència i 

Unió de l’Ajuntament de Figueres ha donat a 

conèixer la seva postura crítica envers la creació 

del càrrec de director dels serveis urbanístics, que 

es va aprovar en la darrera cessió. 

 

“El carrer la Jonquera tindrà zona blava per evitar 

furts”. Martí Sans (PSC) creu que el control 

millorarà la seguretat.   

  13  “L’Hospital s’acosta al sistema sanitari públic de 

l’any 2000”. Dintre del Pla Director de 

creixement de l’Hospital de Figueres, en marxa 

des dels anys 80, el centre ha donat un nou pas 

important amb l’ampliació i reestructuració del 

Servei d’Urgències i la modernització de la zona 

de bugaderia, amb cost total superior als 90 

milions de pessetes. 

Empordà 913 18 16 

juliol 

“Refan el carrer de Rec Arnau però la cantonada 

de Tapis seguirà igual”. Les obres milloraran la 

circulació de la zona. El projecte estarà acabat el 

mes de novembre. 

Empordà 914 3 23 

juliol 

“La Generalitat inverteix aquest any 2.078 

milions a la comarca”. Les inversions en ports, 

ensenyament, carreteres i habitatges centren les 

actuacions de la Generalitat de Catalunya a la 

comarca de l’Alt Empordà durant aquest exercici.   

  14  “Martí Sans anuncia la redacció d’un Pla Global 

de Circulació a la ciutat”. Podria plantejar un 

canvi de sentit del carrer Lasauca. El trànsit de 

vehicles pesats quedarà més regulat. La regidoria 

de Serveis Viaris i Seguretat Ciutadana, que 

dirigeix el primer tinent d’alcalde Martí Sans 
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(PSC) està preparant un ambiciós Pla Global de 

Circulació per a la capital empordanesa. 

Empordà 915 3 30 

juliol 

“Convertiran Caputxins en un centre de formació 

ocupacional”.  Cinquanta joves en edat laboral 

que es troben a l’atur rebran una formació 

ocupacional i aprendran un ofici a l’escola taller 

que es crearà a una part de l’edifici de l’antic 

convent dels Caputxins de Figueres. 

  16  “Els militants empordanesos d’ERC, a favor de la 

renovació”. El sentir majoritari de la militància 

d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Alt 

Empordà és favorable a la renovació. 

  18  “Per a IC, a la Marca de l’Ham s’afavoreix al 

Bisbat de Girona”. El regidor d’Iniciativa per 

Catalunya a l’Ajuntament de Figueres, Albert 

Blasco, va afirmar en el darrer ple municipal, 

celebrat divendres passat, que la modificació 

puntual del Pla General en uns terrenys del carrer 

Taure, al barri de la Marca de l’Ham, que es va 

presentar a l’aprovació de la Corporació, servia 

per afavorir uns interessos particulars del Bisbat 

de Girona i això és inadmissible. 

 

 “Hi haurà més control en els espectacles al 

carrer”. L’alcalde de Figueres, Joan Armangué, 

va anunciar en el darrer ple municipal, que 

l’Ajuntament incrementarà el control dels 

espectacles que es facin al carrer.    

  19  “Inverteixen 100 milions per ampliar el Pallach”. 

Empordà 916 15 6 

agost 

“El plànol de Figueres conté algunes errades”. El 

regidor de CiU, Jordi Cuadres, va denunciar en el 

darrer ple municipal que el plànol instal·lat en el 

panell informatiu de la Font Lluminosa 
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presentava diverses errades.   

  23  “El Figueres considera que ha redreçat la situació 

financera”. L’assemblea d’accionistes de la Unió 

Esportiva Figueres, celebrada el passat dilluns dia 

29 de juliol, va resultar d’allò més plàcida per al 

Consell d’Administració.    

Empordà 917 17 13 

agost 

“Aquesta setmana es decidirà la ubicació de la 

biblioteca”. L’equip de govern de l’Ajuntament 

de Figueres decidirà aquesta setmana la ubicació 

definitiva de la biblioteca comarcal.   

Empordà 918 2 20 

agost 

“L’absència del Fòrum en una comissió posa el 

pacte de govern en crisi”. L’equip de govern 

passa per un dels moments més crítics de la 

legislatura a causa de l’actitud mostrada pels 

regidors del Fòrum Cívic en l’afer de la 

Biblioteca. 

  20  “El solar de Correus serà seu de la futura 

biblioteca comarcal”. El solar que ocupa 

actualment Correus a la plaça del Sol, serà la seu 

de la futura biblioteca central i comarcal de 

Figueres. 

Empordà 919 15 27 

agost 

“PSC i ERC, disposats a fer fora el Fòrum Cívic”. 

Les vacances de l’alcalde de Figueres han 

representat oficialment una mena de treva en la 

guerra interna que manté l’equip de govern i que 

es va evidenciar a mitjans de mes amb l’afer de 

l’emplaçament de la futura biblioteca comarcal.   

  16  “Una comissió municipal posa al dia ordenances 

del 1920”. L’Ajuntament de Figueres ha decidit 

crear una comissió informativa especial per a 

l’estudi de la modificació de les ordenances 

municipals de la ciutat que va quedar 

formalitzada el passat mes de juliol. 
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“Preparen accions contra la plaga dels estornells”. 

Tornen a demanar permís per eliminar els 

estornells a trets. 

 

“Urbanitzaran el carrer de la Pastora per 15 

milions”. El ple de l’Ajuntament de Figueres va 

aprovar definitivament el projecte d’urbanització 

del carrer de la Pastora.   

Empordà 920 2 3 

setembre 

“Carreteres vol millorar l’enllaç actual de la N-II 

i el Cinturó a Els Hostalets”. L’alcalde de 

Figueres va anunciar en el darrer ple municipal 

que la Direcció General de Carreteres del 

Ministeri de Fomento està tramitant per la via 

d’urgència un projecte de remodelació de l’enllaç 

de la N-II i el Cinturó de Ronda a l’alçada del 

nucli dels Hostalets de Llers. 

  3  “CiU està disposada a estudiar l’entrada al govern 

figuerenc”. El futur del pacte de govern a 

l’Ajuntament de Figueres es troba a la corda 

fluixa. La polèmica a l’entorn de l’emplaçament 

de la biblioteca comarcal no és més que la punta 

de d’iceberg d’un conjunt de tensions i 

discrepàncies. 

  14  “Els Mossos d’Esquadra es desplegaran el març”. 

El desplaçament dels Mossos d’Esquadra a 

Figueres es farà efectiu a finals del primer 

trimestre de l’any 1997. 

  16  “Comença una campanya per desdoblar l’accés a 

l’A-7 per Figueres Nord”. El Consell demana 

l’adhesió dels ajuntaments. Acesa ja té redactat el 

projecte des de fa anys. 

Empordà 921 11 10 “El Fòrum Cívic vol exigir més protagonisme a 
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setembre l’Ajuntament”. L’equip de govern de 

l’Ajuntament de Figueres penja d’un fil. Tot està 

pendent de la reunió que aquest dimarts 

mantindran els portaveus de les tres formacions: 

Martí Sans, Pere Prats i Alfons Romero. 

  13  “L’ajuntament refarà el terra i el sostre del 

Pavelló construït el 1975”. El vell Pavelló 

d’Esports de Figueres patirà una nova reforma en 

el transcurs de les properes setmanes amb la 

finalitat d’adequar les parts més malmeses de la 

instal·lació. 

 

“L’alcalde i el regidor de Promoció consideren 

fonamental el palau firal”. Armangué i Prats 

defensen l’ús comarcal del recinte polivalent.     

  14  “Prohibeixen instal·lar la benzinera de la ronda 

sud”. En el ple municipal del mes d’agost 

l’Ajuntament de Figueres va acordar presentar un 

recurs contra la decisió de la Comissió 

d’Urbanisme de Girona que denegava la 

sol·licitud d’autorització d’obres per a la 

construcció d'una estació de  servei a ambdós 

costats de la ronda Sud, presentada per l’empresa 

Cepsa.   

Empordà 922 2 17 

setembre 

“El Fòrum es veu víctima d’un apropament entre 

PSC i CiU”. El Fòrum Cívic ha estat el primer 

sorprès per la decisió de l’alcalde de destituir-los 

de les seves responsabilitats dins de l’equip de 

govern. 

 

“Pere Prats diu que ERC no volia el trencament”. 

El portaveu d’ERC, Pere Prats, assegura que el 

trencament era cosa anunciada malgrat que 
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Esquerra teníem l’esperança que l’afer es pogués 

reconduir.    

  3  “Armangué diu que el Fòrum Cívic l’ha intentat 

pressionar”. L’alcalde, acompanyat del primer 

tinent d’alcalde, Martí Sans, va comparèixer ahir 

al migdia davant els mitjans de comunicació per 

tal d’explicar els motius que l’havien portat a 

trencar el pacte de govern municipal amb el 

Fòrum Cívic. 

  14  “La zona blava del carrer de la Jonquera ha anat 

bé”. El regidor de Seguretat Ciutadana en destaca 

l’efectivitat preventiva. 

  15  “Figueres i Perpinyà enceten un procés de 

col·laboració”. Els alcaldes de Figueres i 

Perpinyà, van signar una declaració de principis 

en la qual manifesten la seva voluntat d’iniciar un 

procés de col·laboració que ja es va començar a 

materialitzar aquell mateix dia amb diverses 

reunions de treball.   

Empordà 923 13 24 

setembre 

“L’Ajuntament veu insuficient l’oferta educativa 

de Figueres”. L’actual equip de govern de 

l’Ajuntament de Figueres considera insuficient 

l’oferta escolar de la ciutat a diferents nivells, 

segons van explicar en una ronda informativa.   

  15  “Alguns regidors del PSC no descarten un equip 

minoritari”. Els cinc regidors del PSC i el segon 

d’ERC que acompanya els seus respectius caps 

de llista a l’Ajuntament de Figueres ha confirmat 

el seu posicionament favorable al trencament del 

pacte amb Fòrum Cívic. 

 

“CiU valora positivament l’oferta d’entrar a 

l’equip de govern però no té presses”. No hi ha 
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voluntat d’exigir l’alcaldia compartida i descarten 

pactar amb FC. 

Empordà 924 16 1 

octubre 

“UDC i PP parlen al Parlament del govern de 

Figueres”. Els contactes entre els dirigents de les 

diferents forces polítiques representades en el 

plenari figuerenc endavant per aconseguir una 

majoria per al govern de la ciutat. El PSC espera 

una resposta afirmativa de CiU per això no ha 

dubtat a mantenir diverses reunions amb les dues 

parts per arribar a un acord. 

Empordà 925 2 8 

octubre 

“Redacten el conveni per fer el consorci del 

Castell”. La Comissió Delegada del Govern per a 

la Política Autonòmica ha autoritzat a la 

Subdirecció General del Patrimoni del Ministeri 

de Defensa la signatura del conveni de 

col·laboració entre el ministeri, la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Figueres per a la 

construcció de la Junta de Promoció del Consorci 

del castell de Sant Ferran. 

  14  “L’Ajuntament, decidit a alinear el Rec Arnau”. 

La comissió de govern de l’Ajuntament de 

Figueres va aprovar el projecte d’urbanització del 

carrer Rec Arnau, en el tram que fa cantonada 

amb els carrers de Peralada i Tapis i que suposarà 

la seva definitiva alineació. 

  20  “La plaga d’estornells desapareixerà perquè es 

desplaça cap al nord”. Segons els experts que es 

van trobar a Osca, entre els quals hi havia el 

regidor Esteve Gratacós (ERC). 

  25  “Armagué reconeix d’interès per recuperar la 

Sala Edison”. L’alcalde de Figueres, ha reconegut 

l’interès per part de l’ajuntament de trobar una 

via per recuperar la Sala Edison. Aquest interès 
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s’ha materialitzat en els darrers mesos en un 

seguit d’entrevistes amb membres de la família 

Cusí, propietària de l’immoble.    

Empordà 926 13 15 

octubre 

“Ni un sol militant d’ERC s’ha donat de baixa a 

la comarca”. La crisi d’Esquerra Republicana de 

Catalunya no ha tingut cap repercussió a la 

comarca de l’Alt Empordà. 

  14  “Martí Sans dimitirà com a conseller comarcal”. 

El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 

Figueres i diputat al Parlament de Catalunya, 

presentarà la seva dimissió com a conseller 

comarcal en el transcurs del proper ple que 

celebrarà aquest organisme. 

 

“CDC dóna llum verda al pacte amb el PSC i 

ERC”. L’assemblea de militància de 

Convergència Democràtica de Catalunya a 

Figueres, celebrada la setmana passada, va 

decidir donar llum verda a un pacte de la coalició 

nacionalista amb PSC i ERC per tirar endavant el 

govern municipal de la ciutat, després de la 

sortida del Fòrum Cívic. 

  17  “Empreses privades pagaran les dues rotondes de 

la N-II”. Les empreses privades que promouen la 

construcció dels pisos de l’immoble situat entre 

els carrers de Sant Pau, Borrassà i la carretera N-

II i el centre comercial dels seus baixos, es faran 

càrrec de pagar les obres de construcció de dues 

rotondes de regulació de la circulació en la 

confluència d’aquests carrers amb la carretera 

Nacional II. 

Empordà 927 17 22 

octubre 

“L’ajuntament senyalitza 40 arbres i 33 

arbustos”. La setmana passada va quedar 
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enllestida la feina de senyalització de l’arbrat dels 

jardins Enric Morera i del talús lateral de 

l’avinguda Marignane, segons ha informat 

l’ajuntament. 

  19  “Pere Prats vol que la seva àrea controli el que es 

fa al Castell”. El segon tinent d’alcalde va 

assegurar dijous en una ronda de premsa, en 

referència a unes declaracions fetes per 

l’exregidor de Cultura, Alfons Romero, en què 

l’acusava de no haver participat en la promoció 

de les visites al castell de Sant Ferran. 

  20  “Assagen el futur pacte de Govern amb una puja 

notable de les taxes”. Els grups municipals del 

PSC, CiU i ERC ha tirat endavant el primer 

assaig de pacte de govern amb l’acord d’una puja 

significativa dels impostos i les taxes municipals 

que entraran en vigor el proper exercici.   

Empordà 928 3 29 

octubre 

“Polèmica pel nou reglament de mercats públics 

de Figueres”. El plenari municipal de Figueres ha 

obert una polèmica de conseqüències 

imprevisibles després d’haver aprovat inicialment 

divendres la modificació del reglament de règim 

interior dels mercats a la via publica. 

  13  “Instal·laran dues gàbies gegants per capturar 

estornells”. La majoria d’alcaldes dels municipis 

afectats per la plaga d’estornells, representants de 

la Generalitat han decidit provar durant aquesta 

temporada un nou sistema per combatre els 

estornells, que consisteix en unes gàbies 

capturadores. 

 

“Una comissió estudiarà la solució del pas a 

nivell”. L’Ajuntament de Figueres cercarà 
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d’immediat una comissió especial per estudiar la 

supressió del pas a nivell de la carretera de Roses 

i desenvolupar urbanísticament la ciutat en aquell 

sector.   

  15  “L’alcalde dóna dos càrrecs de representació a 

CiU”. En el transcurs del ple municipal celebrat 

divendres passat l’alcalde va proposar atorgar dos 

càrrecs de representació a sengles regidors del 

grup municipal de Convergència i Unió. 

 

“Aproven l’escola-taller de Caputxins”. La 

direcció provincial de l’Instituto Nacional de 

Empleo a Girona ha comunicat a l’Ajuntament de 

Figueres l’aprovació i el finançament del projecte 

de crear una escola-taller a l’antic convent dels 

Caputxins.    

  22  “L’ajuntament vol un conveni amb l’associació 

meteorològica”. Dimecres de la setmana passada 

es va presentar en societat l’Associació 

Meteorològica Tramuntana. L’acte va comptar 

amb l’assistència de l’alcalde de Figueres i del 

diputat provincial i ponent de Medi Ambient.   

Empordà 929 13 5 

novembr

e 

“L’Ajuntament de Figueres diu que no es 

margina els barris”. L’alcalde de Figueres ha 

rebutjat les acusacions de la Federació 

d’Associacions de Veïns en el sentit que 

l’ajuntament havia incomplert els seus 

compromisos i que aquest fet els havia portat a 

perdre la confiança en l’actual equip de govern. 

  15  “El regidor de manteniment fa netejar un solar ple 

de ferralla”. El regidor d’Infraestructures i 

Manteniment Urbà de l’Ajuntament de Figueres, 

Esteve Gratacós, fa netejar un solar de propietat 
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municipal proper a les bases del castell que la 

comunitat gitana habitualment fa servir, per 

emmagatzemar-hi ferralla i desballestar vehicles 

vells. 

 

“Armangué diu que hem fet més ara que en 

quinze mesos”. El portaveu del Grup Municipal 

Socialista i alcalde de Figueres ha convocat per 

aquesta setmana als portaveus dels grups 

municipals de Convergència i Unió, ERC i els 

seus respectius dirigents locals per tal d’enfilar 

definitivament les negociacions per arribar a un 

pacte de govern entre els dos partits que ara 

dirigeixen l’ajuntament en minoria i la coalició 

nacionalista.   

Empordà 930 3 12 

novembr

e 

“El pacte de govern de Figueres encara no té el 

segell definitiu”. L’alcalde Joan Armangué va 

presidir dijous la primera reunió formal que han 

mantingut fins ara els portaveus i els dirigents 

locals dels dos partits i la coalició que volen 

governar amb majoria l’Ajuntament de Figueres. 

  12  “Inverteixen 3 milions en arranjar camins rurals”. 

Els serveis tècnics del Consell Comarcal ha 

redactat projectes d’arranjament de diferents 

camins rurals a Navata, Ventalló, Riumors i 

Viladamat. 

  16  “Les AA.VV. es queixen de falta de seguretat a 

diversos barris”. El president de la Federació 

d’Associacions de Veïns de Figueres ha qualificat 

de preocupant i de situació molt greu, el 

problema de la seguretat ciutadana a diversos 

barris de la ciutat. 

Empordà 931 14 19 “El parc del cap de Creus ja té consens, però no 
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novembr

e 

s’aprovarà fins a l’estiu”. El projecte ha patit un 

nou retard administratiu. Només queden per 

perfilar detalls del projecte.   

  16  “ERC presenta un document molt exigent al PSC 

i CiU”. La secció local d’Esquerra Republicana 

de Catalunya ha presentat al PSC i CiU un recull 

de reflexions i aspectes programàtics que hauran 

de tenir en compte si volen pactar un govern 

municipal de catorze regidors. 

Empordà 932 19 26 

novembr

e 

“Figueres opta a acollir el 2000 els Jocs 

Specials”. L’alcalde creu que farien rellançar la 

ciutat a nivell social i esportiu. 

  20  “Renfe no es coordina amb el municipi a l’hora 

de fer obres”. La companyia ferroviària Renfe i 

l’Ajuntament de Figueres han desaprofitat aquest 

passat cap de setmana una bona ocasió per a 

estalviar diners als contribuents. Els serveis 

tècnics de la companyia i les seves empreses 

vinculades han portat a terme diversos treballs de 

millora a les vies que entravessen la ciutat 

substituint les travesses velles per d’altres de 

noves i més resistents.     

Empordà 933 12 3 

desembr

e 

“El PSC vol més diners per a les cambres 

agràries”. El grup parlamentari socialista ha 

presentat al Parlament de Catalunya una 

proposició no de Llei en la qual demana que es 

dotin els pressupostos de 1997 d’una partida 

suficientment àmplia per cobrir les despeses de 

personal de les Cambres Agràries. 

  17  “L’Ajuntament, rep reclamacions sovint per 

accidents amb el mobiliari urbà”. Durant els 

darrers mesos, l’Ajuntament de Figueres ha 

comptabilitzat en els seu registre d’entrada 
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diverses reclamacions per danys i perjudicis per 

part de ciutadans i comunitats veïnals. 

Empordà 934 15 10 

desembr

e 

“Joan Vilahú podria ser el nou delegat de CDC a 

la comarca”. Antoni Ferrer, candidat de consens 

pel comitè de Figueres. 

  19  “La plaça del Sol ja no és la plaça de Correus”. 

Dissabte passat va ser un dia especial per als 

treballadors de Correus. Per darrera vegada van 

començar la seva jornada laboral a l’edifici de la 

plaça del Sol. 

Empordà 935 2 17 

desembr

e 

“Figueres tindrà un nou equip de govern amb 

catorze regidors”. El mes de desembre del 1996 

pot passar a la història de la política municipal 

figuerenca si es consuma en tots els seus extrems 

la composició d’un nou equip format per tres 

grups municipals i quatre partits polítics. 

  23  “El nou tram de l’av. Montserrat crea conflictes”. 

Nombrosos conductors que circulen per 

l’avinguda Montserrat i els carrers Borrassà, 

Oliva i Sant Pau s’han vist involucrats aquests 

darrers dies en petits accidents de trànsit 

provocats per la posada en funcionament abans 

d’hora del nou tram de l’avinguda de Nostra 

Senyora de Montserrat, darrera de l’establiment 

comercial d’aquesta zona.   

Empordà 936 14 24 

desembr

e 

“Unió de Pagesos celebra un Congrés a 

Figueres”. El Sindicat Unió de Pagesos celebrarà 

a Figueres, entre els dies 31 de gener i 2 de 

febrer, el seu setè Congrés Nacional. 

  15  “El Consell Comarcal busca un edifici per 

adquirir-lo i establir-hi la seu definitiva”. El 

pressupost del Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà pel 1997 és de 1.101.797.792 pessetes, 



 
156 

 

de les quals 133.604.482 es destinaran a les 

inversions que aquest organisme té previst dur a 

terme l’any vinent. 

  23  “El Pacte per Figueres signat per fer un govern 

fort i estable”. El protocol va protagonitzar 

dimarts de la setmana passada l’acte de signatura 

del Pacte per Figueres a què han arribat els grups 

municipals del PSC, CiU i ERC per governar la 

ciutat durant el que resta de mandat, és a dir, fins 

a 1999.   

  24  “El nou cartipàs entra en funcionament en un ple 

amb poc debat polític”. Nou regidors ocupen la 

tribuna presidencial. L’oposició diu que rep poca 

informació del Govern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actes de l’ajuntament 1995 

Data Pàgina Ple 



 
157 

 

18 de juny del 95 

Ple de constitució 

Acta 1B 

Plana: 478169 

Acta de la presa de possessió del nou ajuntament. 

PSC-PSOE: Joan Armangué Ribas, Martí Sans 

Pairutó, Montserrat Palma Muñoz, Pere Gibert Geli, 

Joan Balada Ventura (ind) Antonio Ribas Diaz (ind). 

CiU: Marti Palahí Vedruna, Norbert Font Seseras, 

Albert Domínguez Vilà, Jordi Cuadras Avellana, 

Jordi Fernández Menchon, Mariàngels  Perxas Seras 

(ind). 

PP: Gerad Camps Gri, Ana Maria Oriol Moncanut i 

Joaquim Claparols Hors. 

Forum cívic: Alfons Romero Dalmau, Jordi Vázquez 

Barceló, Josep Fabrega Bartis 

ERC: Pere Prats Madern i Esteve Gratacós Andrade. 

ICEV:  Albert Blasco Arnaus 

 Acta 1B 

Plana: 478169 

Es constitueix la mesa d’edat, formada per Anna 

Maria Oriol Moncanut com a regidora de més edat i 

Josep Fàbrega com a regidor més jove. 

 478170 Els regidors juren o prometen el càrrec de regidor. 

Joan Armangué Ribas obté 12 vots, Marti Palahí 6 i 

Gerard Camps 3. Per tant, queda proclamat alcalde 

Joan Armangué Ribes. Els diferents partits expliquen 

el seu vot. 

 478173 Primer discurs de Joan Armangué com a alcalde. 

S’aixeca la sessió a les tretze hores i cinquanta 

minuts. 

30 de juny del 95 

Ple extraordinària 

Acta 2B 

Plana:478175 

A les vint hores: es guarda un minut de silenci per la 

mort d’un ex regidor, el senyor Montalat  Cufi. 
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 478176 Contractar a Fernando Pou Moret com a encarregat 

com a servei de meteorologia. Per 50.000 pessetes al 

mes. 

 478177 Contractar la urbanització del carrer de les Hortes. 

 478178 L’ajuntament es compromet a fer el manteniment de 

la plaça el·líptica que s’està construint. 

 478179 Creació de les comissions informatives permanents: 

Comissió informativa de serveis a les persones: 

president Joan Armangué Ribas, titulars: Alfons 

Romero, Joan Balada, Esteve Gratacós, Josep 

Fernández, Joaquim Claparols, Albert Blasco. Amb 

competències a benestar social, salut publica, 

assistència social, educació i foment de la ocupació i 

esports. 

Comissió informativa de planificació i ordenació 

de la ciutat: president Joan Armangué, titulars: 

Montserrat Palma, Jordi Vázquez, Esteve Gratacòs, 

Jordi Cuadras, Anna Maria Oriol, Albert Blasco. 

Competències amb urbanisme, arquitectura i 

habitatge, infraestructures i manteniment urbà, 

coordinació de les brigades municipals i medi 

ambient. Recollida de residus, aigua potable, 

enllumenat públic i neteja d’edificis públics. 

Comissió informativa de promoció econòmica i 

cultural: president Joan Armangué, formen part Pere 

Prats, Alfons Romero, Antonio Ribas, Norbert Font, 

Joaquim Claperols, Albert Blasco, amb competència 

promoció de la ciutat, festes, cultura i activitats 

culturals. 

Comissió informativa d’economia i administració, 
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president Joan Armangué, formada per Martí Sans, 

Josep Fàbrega, Pere Prats, Albert Domínguez, Gerard 

Camps i Albert Blasco. Amb competències en 

Hisenda, patrimoni, seguretat ciutadana, protecció 

civil, transport públic, personal de l’ajuntament, 

participació ciutadana. 

Comissió especial de comptes: president Joan 

Armangué, està formada per Martí Palahí, Pere 

Gibert, Josep Fàbrega, Pere Prats, Gerard Camps i 

Albert Blasco.  Les competències son les previstes a 

l’article 116 de la llei 7/1985 del 2 d’abril i l’article 

56 de la llei 8/1987 del 15 d’abril de la Generalitat de 

Catalunya. 

 478188 S’especifiquen les competències de cadascun dels 

regidors del govern. 

 478191 L’alcalde cobrarà 7.560.000 ptes. Actualment serien 

45.436 euros bruts l’any.  Són  3.786 euros bruts al 

mes. 

Voten a favor PSC, ERC i Forum, en contra IC i 

s’abstenen CiU i PP. 

 478191 En Blasco critica les dietes per a les assistències a 

reunions i diu que això són sous encoberts. I li 

contesten que les despeses seran menors que les del 

consistori anterior. S’aixeca la sessió a les vint hores 

i 42 min. 

14 de juliol del 

95 

Acta 3B 

Plana: 478193 

A les vint hores i 30 min. Es fan algunes 

modificacions en les competències de cada regidor. 

 4781199 L’alcalde decideix delegar, en la seva absència, la 

titularitat de l’alcaldia a Pere Gibert. 
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 4781200 S’aprova el conveni entre l’Ajuntament, la Diputació 

de Girona i el Departament de Cultura per a les obres 

i rehabilitació de l’edifici Hotel Paris com a seu del 

museu del Joguet de Catalunya. S’acaba en les 20 

hores i 45 min. 

28 de juliol del 

95 

Acta 4B 

Plana: 478201 

20 hores i 2 min. L’alcalde delega les presidències de 

les comissions informatives. Les de servei a les 

persones serà presidida per Alfons Romero, 

planificació i organització i ordenació de la ciutat per 

Monserrat Palma, promoció econòmica i cultural per 

Pere Prats, economia i administració per Marti Sans, 

i l’especial de comptes per Marti Palahí. 

Acord per realitzar obres en diferent escoles de la 

ciutat. En el col·legi Joaquim Cusí, reparació i 

pintura. Al col·legi Josep Pallach rehabilitació de 

façanes.     

 478202 Conveni amb l’institut Gaudi de la construcció per a 

la formació de paletes. 

Es fan unes modificacions pressupostàries. S’amplien 

moltes despeses i disminueixen la conservació i 

reparació de vies públiques, recollida 

d’escombraries, despeses del funcionament dels 

serveis socials, subvenció a obres del Bon Pastor, 

aportacions a la mancomunitat i ensenyament esport i 

joventut. S’amplia el pressupost en 160.081.181 

pessetes i es disminueix en 34.950.000.   

 478204 S’aprova un estudi sobre la plaça circular de l’Horta 

del Hospital, actualment la plaça Joan Tutau. 

S’aprova el projecte de organització del Passeig del 

cementiri.   
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 478205 S’aprova el projecte d’organització del passatge 

Ponent. S’aprova el projecte d’urbanització de la 

zona que hi ha entre el barri del Culubret i la 

residencia geriàtrica de la carretera de Llers. 

 478206 Projecte de construcció d’un centre cívic al barri de 

la Marca de l’Ham. 

Hi ha un reconeixement de deutes per valor total de 

29.336.503 pessetes. 

 478208 Es reconeix la compatibilitat de dues funcionaries de 

l’ajuntament per exercir una feina privada. 

 478209 Compra de filtres de pantalla per als ordinadors de 

l’Ajuntament. 

Informe de l’interventor municipal sobre la situació 

financera de l’Ajuntament. Diu que a finals del 95 hi 

haurà un dèficit de 586.821.553 de pessetes. Com a 

conseqüència d’això l’Ajuntament diu que s’ha de 

gastar poc. 

 478211 Segons l’Ajuntament l’any 94 s’havia tancat amb un  

superàvit de 248.000.000 de pessetes però segons el 

criteri de la Sindicatura de comptes, es va tancar amb 

un dèficit de 197.000.000. 

 478212 Se sol·licita ajuda a la Generalitat per a l’enllumenat 

públic de Vilatenim. 

Hi ha una moció en contra de la agressió Sèrbia 

contra Bòsnia. 

 478213 Es rebutja en una altra moció el fet que França torni a 

fer proves nuclears. 
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 478214 Presentaran el projecte per fer la nova biblioteca 

demanant ajuda a la Generalitat per a l’any 96. Es 

continua debaten sobre l’emplaçament. CiU prefereix 

el convent dels caputxins.     

 478215 Apareix el tema del pas a nivell. L’alcalde contesta 

que s’està recollint informació. Acaben a la 21 h 

23min 

25 agost del 95 Acta 5B 

Plana: 478216 

20h i 3min. Sanció al contractista de la urbanització 

del carrer Hortes a causa de la demora. Li posen una 

multa. 

 478217 S’acorda l’increment de la tarifa dels taxis. 

 478220 Es concreta un crèdit amb el Banc de Bilbao per 

300.000.000 de pessetes a un any. 

 478221 Es prolonga el conveni de cooperació per combatre 

drogodependències. 

 478223 L’equip de govern diu que està descontent amb 

l’acció de l’empresa de neteja municipal i que tenen 

una proposta de sanció. A les 20 hores i 43min 

s’aixeca la sessió. 

2 octubre del 95 Acta 6B 

Plana: 478225 

Vint hores i 3 min. Editaran 3.000 exemplars del 

llibre denominat Petita historia del museu del joguet 

de Catalunya.     

 478227 Es nomena Pere Pujulà Comajuan alcalde del barri de 

Vilatenim. Es concedeix la medalla de plata al mèrit 

esportiu el jugador Pitu Duran (futbolista). 

 478230 S’aprova la creació de la figura del defensor del 

ciutadà. 
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 478233 S’aprova la proposta de informatitzar els expedients 

de l’Ajuntament. Es compren 9 ordinadors i 8 

impressores. 

 478245 Hi ha un debat sobre l’aplicació de la reforma 

educativa de Figueres de com es farà el pas dels 

alumnes de 7 i 8 d’EGB a l’ESO. A les 21 hores i 55 

min. s’aixeca la sessió 

20 d’octubre del 

95 

Acta 7B 

Plana: 478247 

 

Sota la presidència de l’alcalde, Joan Armangué 

Ribas, es reuneixen els membres de l’Ajuntament  en 

Ple. Per tal de celebrar sessió extraordinària i urgent. 

A les dinou hores i 5 min es declara oberta la sessió. 

1. L’alcalde ha convocat un Ple extraordinari i 

urgent amb la finalitat de tractar sobre diversos 

expedients. L’esmentada convocatòria amb caràcter 

urgent ha d’ésser ratificada pel Ple, segons l’article 

46.2b b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les del regim local. 

2. Servei municipal. La Presidència procedeix a 

la convocatòria del Programa per al foment de la 

recollida selectiva de residus municipals. 

 478249 5. Personal laboral. La Presidència procedeix a la 

lectura del decret següent: vist que cal iniciar les 

classes d’anglès a l'escola d’idiomes i de preparació 

d’accés a la universitat;  l’alcaldia ha resolt: 

1. Convocar procés selectiu a fi de contractar un 

professor d’angles. 

2. Determinar que el procés selectiu es realitzi sota la 

forma de concurs-oposició. 

3. Aprovar les bases que han de regir l’esmentat 
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procés selectiu. 

4. Sotmetre els anteriors acords a ratificació en el 

proper Ple municipal que es faci. 

7. Ajuntament. S’aprova el Reglament per al 

desenvolupament d’actuacions i programes de 

patrocini i mecenatge de l’Ajuntament de Figueres. 

 478252 10. Ferrocarrils. S’acorda sol·licitar al Ministeri 

d’Obres Públiques, Transport i Medi Ambient que en 

el projecte de la línia ferroviària d’alta velocitat 

Barcelona-Montepellier s’inclogui la construcció 

d’una estació a l’àrea urbana de Figueres. 

 478255 13. Serveis municipals. Se suprimeix inicialment el 

servei públic de telealarma centralitzada.   

 478256 14. Serveis municipals. Se suprimeix inicialment la 

prestació per part de l’ajuntament del servei públic 

d’estació d’autobusos. 

 478259 S’aixeca la sessió a les vint hores i 18 minuts. 

23 d’octubre del 

95 

Acta 8B 

Plana: 478260 

Essent les dinou hores i 53 minuts, el Sr. President 

declara oberta la sessió. 

Els senyor Sans i Pairutó, president de la comissió 

informativa d’Economia i Administració procedeix a 

la lectura del dictamen següent: 

1. Procedir a la formació de les meses electorals 

que actuaran en les eleccions al Parlament de 

Catalunya que se celebren el dia 19 de 

novembre d’enguany. 

2. Establir el mètode per al sorteig del president 

i dels vocals de les meses electorals. 
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3.  

S’aixeca la sessió a les dinou hores i 54 minuts. 

27 d'octubre del 

95 

Acta 9B 

Plana: 478261 

La sessió es declara oberta a les vint hores i 5 minuts. 

14 de novembre 

del 95 

Acta 10B 

Plana: 478275 

Es declara oberta la sessió a les vint hores i 6 minut. 

 

1. Personal laboral. Es ratifica el Decret de 

l'Alcaldia-Presidència de data 30 d'octubre de 1995 

mitjançant el qual es va informar favorablement 

sobre la compatibilitat de Maria Rosa Saló Sagué per 

a la prestació de serveis temporals a l'Ajuntament de 

Figueres.       

 478276 1. Prestació de serveis temporals a l'Ajuntament 

de Figueres. 

2. L'Alcalde-Presidencial proposa que s'adoptin 

els acords següents: 

1r Canviar la data de celebració de la sessió ordinària 

del Ple de l'ajuntament corresponent al mes de 

novembre d'enguany 

2n Fixar com a dia i hora per a la celebració en 

primera convocatòria de la sessió ordinària 

corresponent al mes de novembre d'enguany. 

3r Si la sessió hagués de celebrar-se en segona 

convocatòria, fixar com a les vint hores. 

4t Autoritzar la Presidència perquè realitzi tants actes 

i gestions com algun per a l'execució dels acords 

anterior. 
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3.  Pressupostos. 

 Partides que s'amplien: 

Conservació i reparació vies públic. 2.500.000 

Conservació i reparació d'edificis 2.300.000 

Reparació de vehicles de seguretat 500.000 

Conservació i reparació de vehicles 600.000 

Material fungible parcs i jardins 50.000 

Despeses generals d'oficina 2.500.000 

Despeses notarials i judicials 1.600.000 

Despeses arranjament menjador del col·legi Anicet 

de Pagès 650.000 

Despeses representació municipal 600.000 

Atencions benèfiques i ajuts a la família 2.500.000 

Partides que disminueixen: 

Escola de Música 2.000.000 

Despeses menjador Llar d'Infants 650.000 

Excés d'ingressos: 

Fons de cooperació de Catalunya 11.150.000. 

27 novembre del 

95 

Acta 11B 

Plana: 478278 

Sessió ordinària. Es declara oberta la sessió a les vint 

hores i 11 minuts. 

 

1. Es procedeix a la lectura dels esborranys de 

les actes de les sessions anteriors, extraordinària i 

urgent, del dia 20 d'octubre, ordinària, del dia 27 
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d'octubre, i extraordinària, del dia 14 de novembre, 

totes elles son aprovades sense inconvenients. 

2. Emprèstits. Es concreta una pòlissa de 

tresoreria per import de 250.000.000 de pessetes amb 

el Banc Central Hispano, una de 90.000.000 amb el 

Banc de Sabadell i una altra de 100.000.000 de 

pessetes amb la Banca Jover. La Llei 39/1988, de 28 

de desembre, reguladora a les operacions de crèdit, 

estableix el procediment regulador de les operacions 

de tresoreria a les quals poden acudir les 

corporacions locals. Així, en l'article 180 de 

l'esmentada Llei, es disposa que les entitats locals, 

d'acord amb l'establert en l'article 52 de la Llei, 

podran concertar, per mitja de qualsevol entitat 

financera, operacions de tresoreria per a cobrir 

dèficits temporals de liquides. 

 478280 3. Ajuntament. Es designen dos ciutadans 

perquè formin part de la Junta del Patronat de la 

Fundació Hospital de Figueres. L'article 9 dels 

estatuts de la Fundació Hospital de Figueres estableix 

que formaran part de la Junta del Patronat de 

l'esmentada Fundació, dos ciutadans elegits per la 

corporació municipal en sessió plenària. 

4. Ajuntament. Es desestima la proposició 

formulada del Grup Municipal d'Iniciativa-Els Verds 

sobre la creació d'un Registre municipal d'unions 

civils. “El Grup Municipal Iniciativa-Els Verds de 

l'Ajuntament de Figueres ha presentat la següent 

proposició: Atesa la inquietud social d'acord amb el 

que ha sorgit darrerament respecte al fet que les 

parelles de fet vegin garantit el seu dret a la no 

discriminació social d'acord amb el que estableix 
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l'article 14 de la Constitució de 1978. Atès que el 

lliure desenvolupament de la personalitat i la igualtat 

davant la Llei.    

 478282 5. Ajuntament. Es desestima la proposició formulada 

pel Grup Municipal d'Iniciativa-Els Verds sobre 

l'activació de les figures de participació ciutadana i la 

creació de l'Oficina d'Atenció Ciutadana. 

 478284 6. S'aprova la proposició del Grup Municipal 

d'Iniciativa-Els verds, sobre el dret de la insubmissió 

i objecció de consciència.   

 478286 7. S’aprova una proposició formulada pel grup 

municipal popular sobre la implantació dels guàrdies 

de barri. 

 478287 8. S’aprova el reclamen que el regula el cens de 

parelles de fet 

 478288 9. S’aprova un pressupost per la promoció esportiva 

a les escoles d'unes 800 mil pessetes. 

10. S’aprova el plec de clàusules per a la contractació 

mitjançant concurs del servei d’atenció domiciliària 

als pensionistes de la seguretat social, residents al 

municipi. 

 478289 11. És rescindeix el contracte de lloguer del local 

situat al carrer Mestre Falla núm. 15 destinat al casal 

de joves. 

 478290 12. És desestima la proposició feta per Grup 

Municipal d'Iniciativa-Els verds, ICV, per tal que es 

destini una assignació econòmica a cooperació 

internacional a països dels tercer món. 
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 478292 13. S’aprova el projecte per rehabilitar la coberta del 

teatre municipal El Jardí per valor de 4.863.093 

pessetes. 

14. S’aprova definitivament el nou estudi de la plaça 

de l’Horta del Hospital, actual Plaça Joan Tutau. 

15. S’aprova el projecte de construir 115 nínxols al 

cementiri municipal. 

 478293 16. Es suprimeix definitivament el servei públic de 

tele alarma centralitzat ja que la Generalitat ha 

publicat un reglament on diu que no és  obligatori per 

als  ajuntaments). 

17. L'Ajuntament suprimeix definitivament la 

prestació del servei públic de la estació d’autobusos, 

que passa a ser competència de la Generalitat. 

 478295 19. És desestima la proposició del Grup Municipal 

d'Iniciativa-Els Verds sobre l’aplicació de la llei de 

rentament urbà (LAU) ja que consideren que 

afavoreix als propietaris i que perjudica als llogaters. 

 478296 20. S’aprova definitivament. El projecte 

d’urbanització del cementiri municipal. 

 478297 21. S’aprova un conveni marc, de cooperació entre el 

Departament del benestar social de la Generalitat i 

l'Ajuntament de Figueres, per a la programació i 

finançament dels serveis socials.   

 478298 S’adquireixen diferents elements de decoracions per 

a la cabalgata dels reis per valor de 2.900.000  

pessetes. 

 478300 Preguntes. Hi ha un debat entre Blasco que defensa la 

postura dels marxants i en Font que defensa la 



 
170 

 

postura dels botiguers sobre la fira de nadal. 

 478301 Una pregunta que formula Cuadres demanant per què 

no s'han fet els pastorets aquest any. Es debat si és un 

problema tècnic o econòmic. 

 478302 El senyor Cuadres pregunta per quin motiu no s'ha 

convocat mai el Consell municipal de cultura. Li 

contesta el senyor Romero que el Consell de cultura 

ja no existeix. 

22 desembre del 

95 

Ple extraordinàri 

Acta 12 B 

Plana: 478304 

1. És un debat sobre la capacitat de l'alcalde 

d’introduir un punt a l’ordre del dia en el moment 

d'iniciar el plec. S’acorda no fer-ho. 

 478305 2. És contracta un professor d’informàtica per fer 

classes al taller pont per a joves de 14 a 16 anys amb 

dificultats d'integració social. 

 478306 3. Accepten el finançament de la Generalitat de 

Catalunya per millorar la plaça de l'Estació. 

4. Accepta la construcció de la vivenda del senyor 

Pera Horts Font al punt quilomètric 37 de la carretera 

N-260. 

 478307 7. El personal de neteja de l'Ajuntament passarà a ser 

treballadors de l'Ajuntament.   

 478308 8. S'aproven les modificacions de les tarifes de 

l'aigua potable. 

9. És modifica la taxa del permís de circulació de 

ciclomotors. 

 478309 10. Modificació de diversos impostos: 

Sobre béns immobles (IBI), sobre activitats 



 
171 

 

econòmiques, sobre vehicles, construcció i sobre 

plusvàlua sobre els terrenys. 

 478310 11. S’aprova el pressupost per la campanya d’esquí 

de 1996 a Font Romeu. El conveni recull que 30 

alumnes de Font Romeu estaran a Figueres 

gratuïtament durant 10 dies. I això té un pressupost 

de 1.980.000 pessetes. Els participants en la 

campanya d’esquí hauran de pagar 13.200.000 

pessetes   

 478311 12. S’acorda aprovar un conveni amb la Universitat 

de Girona. 

 478312 13. S’aprova la modificació del pla especial de 

l'avinguda Costa Brava entre els carrers Costa Brava 

i  Arquitecte Azemar. 

14. S’aprova el projecte de rehabilitació de la coberta 

del col·legi Josep Pallach amb dos pressupostos: un 

de 26.295.707 pessetes i un altre de 8.808.411 

pessetes. 

15. S’aprova el projecte de la segona fase de les 

obres de construcció del recinte del clos de fires de 

Figueres amb dos pressupostos: un de 19.427.630 

pessetes i un altre 26.807.901 pessetes. 

16.  És desestima la construcció d'unes escales al 

carrer Avinyonet. 

 478313 17. Es desestima pagar a la empresa Servià-Cantó la 

construcció d'una canonada al polígon del recinte 

firal ja que l'arquitecte municipal creu que no s'ha fet 

bé 

18. Es declara desert la contractació de les obres del 
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carrer Rec Arnau.    

 478314 19. Es renuncia a la subvenció de la Generalitat de 

Catalunya per l’enllumenat Parc Bosc. El pressupost 

total era de 24.965648 pessetes i la subvenció de 

11.940.605 pessetes. 

20.  S’aprova la modificació del pla parcial de Sant 

Isidre. 

 478315 21. S’aprova la modificació del pla general de la 

carretera de Llers a continuació del barri del 

Culubret. 

22. En el ple passat va quedar pendent d’aprovació 

una proposició presentada per ICV sobre l'energia 

nuclear. Ara es rebutja i s’aprova una altra 

presentada per CiU per aquest mateix tema. És una 

proposició que diu que vol continuar amb la nuclear 

perquè les alternatives no són suficients.    

29 desembre del 

95 

Acta 13B 

Plana: 478318 

S’aprova el pressupost per l'any 96. 

Despeses cap 1: personal: 1.046.895.953 

cap 2 material diversos: 745.027.860 

cap 3 interesso: 487.847.542 

cap 4 transferències corrents: 374.236.365 

cap 6 inversions: 16.946.151 

cap 9 variació de passiu financers 303.346.129 

pressupost total de despeses: 2.974.300.000 

 

ingressos: cap 1 impostos directes: 1.276.600.000 
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cap 2 impostos indirectes. 60.800.000 

cap 3 taxes i altres ingressos: 823.501.919 

cap 4 transferències corrents: 652.200.000 

cap 5 ingressos patrimonials: 20.000.000 

cap 9 variacions passius financers 141.198.081 

total d’ingressos:  2.974.300.000 

S’aprova la plantilla de personal de l'Ajuntament tant 

funcionari com personal laboral com personal 

eventual. Hi ha un debat sobre el pressupost. 

S'acorda aprovar el pressupost. 

 478323 3. S’adjudica a la empresa Microcomputer SL la 

compra de 9 ordinadors i 8 impressores per valor de 

2.480.000 pessetes. 

4. S’acorda iniciar els tràmits per llogar un local al 

barri del Poble Nou per tal que sigui la seu de la 

Associació de veïns. 

 478324 5. S’aprova la contractació d’un préstec a Caixa 

Sabadell per valor de 136.563.903 pessetes. 

6. No es decideix res sobre qui farà la instal·lació i 

qui explotarà els balls del certamen de les fires de la 

Santa Creu. 

 478325 7. S’inicien els tràmits per a la contractació del 

lloguer d’infraestructures per a les fires. Els punt 7, 

8, 9 i 11 van sobre aquest tema. 

 478326 En l’apartat de assumptes urgents, el ple acorda 

ratificar el document titulat “Acord de col·laboració 

per a l'estudi i el desenvolupament urbanístic de la 
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estació de Figueres” presentat per Renfe. 

12. Hi ha una pregunta sobre la falta de neteja dels 

embornals. El regidor Ribas contesta que sí, que 

efectivament no es netegen per una manca d'acord 

entre l'Ajuntament i l'empresa Focsa. 

 478327 Hi ha una pregunta del senyor Cuadres sobre la 

creació del Consell municipal de cultura. Finalment 

l’alcalde diu que es replantejarà la creació del 

Consell municipal de cultura. 

 478328 Hi ha dues preguntes del regidor Blasco. 1 considera 

que l’alcalde no li dóna la paraula quan la demana 2 

que considera que les propostes que ell presenta no 

s’inclouen en l’ordre del dia. 

 478329 Hi ha una pregunta del senyor Blasco sobre la 

intenció que te l'Ajuntament amb motiu de l'apagada 

general del enllumenat públic que es farà a les set de 

la tarda per protestar contra les proves nuclears. Se li 

contesta que es farà una apagada simbòlica però no 

una apagada general perquè podria portar problemes. 
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Actes de l’ajuntament 1996 

Data Pàgina Ple 

17 gener del 1996 oo2 3. S’aprova provisionalment la modificació de les 

ordenances fiscals sobre IBI i l’impost sobre activitats 

econòmiques. 

4. Es deixa sense efecte l’acord de 27 de novembre del 

95 sobre el dret a  la insubmissió i l'objecció de  

consciència que havia presentat ICV perquè té aspectes 

confusos mirant-ho des d’un punt de vista legal. 

 oo5 5. S’adjudica les obres per a la rehabilitació del Museu 

del Joguet de Catalunya per un valor de 278.598.662 

de pessetes. Ferrovial, serà l’empresa que ho faci.   

 oo7 6. És modifiquen els articles 4 i 6 del reglament del 

Consell municipal de comerç i promoció de la ciutat.  

Té a veure amb que la fundació Gala Dalí no vol 

pertànyer de manera fixa sinó només col·laborar 

esporàdicament. 

 oo8 7. S’acorda que Fisersa pugui denunciar a les persones 

que produeixin danys a béns de propietat municipal 

necessaris per a la prestació de serveis. 

8. Hi ha un acord sobre el pla parcial de la confluència 

dels carrers Navata i València que consisteix a  fer una 

zona verda i arreglar les voreres i soterrar el rec 

Susanna. 

26 gener del 96 

Acta 2 

o10 3. Es convoquen proves de selecció per cobrir una 

plaça d’assistent social de manera interina ja que la 

funcionària està de baixa per maternitat. 

4. Es demana a la UdG que es facin les proves de 

selectivitat a Figueres. 
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 o11 5. Es refinancia un préstec amb La Caixa d’estalvis de 

Catalunya per valor de 432.692.305 pessetes. 

 o13 6. Es refinancia un altre crèdit a llarg termini de La 

Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona per valor de 

462.897.007 pessetes. 

7. Es refinancien dos préstecs amb el Banc de crèdit 

local d’Espanya per un valor total de 1.407.904.222 

pessetes. 

 o14 8. S’aproven les contribucions especials per fer el 

projecte de millora del carrer de la Moreria. 

 o15 9. S’aproven les contribucions especials pel projecte 

de millora urbana de l’entorn de la biblioteca 

municipal. 

10. S’aproven les contribucions especials per projecte 

de millora urbana del carrer Germanes Massanet. 

11. S’aproven les contribucions especials per projecte 

de millora urbana del carrer  Primfilat. 

 o16 12. S’aprova l’inventari dels semàfors de la ciutat. 

13. S’inicien els tràmits per a la contractació del servei 

de vigilància i seguretat dels edificis municipals. 

 o17 14. Es cedeix gratuïtament un local de 467 metres 

quadrats a la Ronda de Barcelona a la Creu Roja. 

 o18 15. Es cedeix una finca que te l’Ajuntament a la zona 

Galligans oest per a la construcció de la comissaria 

dels Mossos d'Esquadra. 

 o19 17. S’aprova una proposta d’ICV sobre el servei de 

taxis de manera que hi hagi cartells indicant les tarifes. 
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18. Es desestima una proposta d’ICV sobre la 

circulació de bicicletes. 

 o20 19. Es crea la Comissió de lectura publica de la 

biblioteca i queda formada per 20 persones. 

 o22 20. S’inicien el tràmits per contractar l’espectacle de 

focs artificials per a la fira de la Santa Creu. 

21. S’aprova el projecte de arranjament de la 

urbanització Serra Floreta. 

 o23 23. S’autoritza la construcció d’un aparcament públic 

entre els carrers Ter, Arnega i Manol. (zona de 

Galligans oest). 

 o24 25. Es desestima una al·legació contra el pla especial 

La Lactària (carrer de La Jonquera). Es debat com ha 

de quedar aquest sector.   

 o25 26. S’aprova el projecte instal·lació de l’enllumenat 

públic del nucli de Vilatenim amb dos pressupostos de 

7.968.705 pessetes  i 11.000.000  pessetes . 

27. S’aprova el projecte d’obra municipal d’uns 

terrenys propers al carrer riera Galligans. 

 o26 28. És desestima una proposta d’ICV sobre el 

desenvolupament sostenible de Figueres en  la qual es 

demanava una agenda 21. 

 o27 30. La regidora Oriol Moncanut demana una 

campanya de desratització en la zona que hi ha entre la 

N-II i l’avinguda Marignane com a conseqüència de 

l’enderroc de l’edifici de la Lactària. 

 o28 El regidor Font pregunta per què no s’ha donat 

subvenció a la escola de fusteria de l’Escola Clerch i 
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Nicolau. Li contesten que si el gremi de fusters donés 

diners es podria mantenir. 

 o29 Els senyor Palahí diu que hi ha empresaris locals que 

es queixen que s’hagi donat la construcció del Museu 

del Joguet a l’empresa Ferrovial i que no s’han 

complert les condicions. Demana que comprovin si 

l’adjudicació s’ha fet bé. 

 o31 Hi ha un prec del senyor Fernàndez on demana que es 

vigili allò que els regidors diuen a la premsa. 

Hi ha una pregunta del senyor Blasco sobre si la 

discoteca que s’ha instal·lat prop del cementiri té els 

permisos per enganxar cartells. Se li contesta que no, i 

se l'imposa una multa a la discoteca de 25.000 

pessetes. Es fa un debat en el qual es parla que moltes 

empreses enganxen cartells en llocs que no estan 

permesos. 

Acta 3 

5 febrer del 96 

o32 Ple extraordinari: 

Punt únic, creació de les meses electorals per a les 

eleccions al Congrés i el Senat del dia 6 de febrer de 

1996. 

Acta 4 

23 de febrer del 96 

o33 Sessió ordinària. 

2. Un veí de Figueres ha fet un recurs al Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya contra un decret de 

la alcaldia que l’obligava a demolir un part de l’obra 

que havia fet en la seva fabrica d’embotits de la plaça 

de Isabel II de Figueres. 

L'ajuntament s’assabenta que hi ha aquest recurs. 

 o34 3. El ple es dóna per assabentat del decret de l’alcalde 

del 7 de febrer del 96 pel qual es liquida el pressupost 



 
179 

 

del 95. 

4. El ple s’assabenta del decret de l’alcalde pel qual 

totes les competències de cementiris que tenia el 

regidor Jordi Vàzquez del Fòrum Cívic passen a 

Esteve Gratacós, d’ERC. 

 o35 5. S’aprova el pressupost del any 96. 

 o36 6. Es crea la figura del defensor del ciutadà. 

7. Es convoquen proves selectives per contractar de 

manera temporal un educador per a la llar municipal 

d’infants. 

 o37 8. Es convoca concurs per fer un bar a la planta baixa 

del centre cívic de la plaça Rodeja. 

9. S’inicia la contractació de personal temporal per a  

la renovació del padró municipal. 

 o38 10. L'ajuntament reconeix uns deutes per valor de 

13.190.614 pessetes sense el crèdit corresponent. 

11. Es refinança un crèdit amb la Caixa del Penedés 

per valor de 832.463.387 pessetes. 

 o39 12. Es ratifica la cessió de terrenys de Galligans oest 

on s’ubicarà la comissaria dels Mossos i els jutjats. 

13. S’adapten els baixos de l’edifici de la plaça Rodeja 

per fer un centre cívic i cultural per un valor de 

24.262.176 pessetes. 

 o40 14. S’aprova la realització de la urbanització del 

passeig dels Cementiri i ho durà a terme l’empresa 

Obres Pirenaiques SL per valor de 5.344.537 pessetes. 

15. S’adjudica el projecte de urbanització del passatge 
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Ponent a l’empresa Germans Vilanova S.A. per un 

valor de 10.390.103 pessetes.   

 o41 16. S’aproven els comptes generals del pressupost de 

l’any 94. 

17. El senyor Blasco planteja la necessitat de crear una 

casa per acollir a les dones maltractades. S’aprova. 

 o42 18. Preguntes: el senyor Blasco demana per què el 

col·legi Anicet de Pagès no esta inclòs en el informe 

de danys ocasionats pels aiguats. Contesten que va ser 

un problema de filtracions que ja està solucionat. 

El senyor Blasco pregunta per què no s’ha fet el 

carnaval infantil aquest any. Li contesten que el casino 

ja fa un carnaval infantil. 

 o43 El senyor Cuadras vol que li admetin a 15 persones per 

a la Comissió de lectura pública. Se li diu que ja ho 

tractaran però que és massa gent. 

Acta 5 

29 de març del 96 

O44 

 

Abans de començar, l’alcalde felicita a la regidora 

Montse Palma per haver estat escollida diputada al 

parlament de Madrid 

 o45 3. S’accepta la subvenció atorgada per al programa de 

recollida selectiva. 

4. L’Empresa Miquel Costa S.A. ha presentat una 

petició d’indemnitzacions per la demora en el 

cobrament dels diners per la construcció Pavelló 

Poliesportiu. Li deneguen. 

 o46 5. Diversos ciutadans han presentat al·legacions contra 

els rebuts sobre l’impost d’activitats econòmiques. Hi 

ha 3 llistes. Una en la que s’anul·len els rebuts. Una 

altra en la que s’emet  un nou rebut. Una tercera en la 
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que consta la gent a la que se li han de tornar diners. 

6. S’adjudica el senyor Miquel del Hoyo la 

organització de la fira comercial de la Santa Creu. 

 o47 7. Es ratifica el decret pel qual Joan Armangué es 

presenta a les eleccions com a vocal a la comissió 

d’urbanisme a Girona. 

8. Aprova el projecte de millora del camp de futbol de 

la Marca de l’Ham amb un pressupost de 6.227.199 

pessetes. 

Es concerta un préstec amb el Banc Argentaria- Banca 

Exterior per valor de 100.000.000 de pessetes, per 

poder pagar la nòmina del personal i poder pagar els 

interessos dels préstecs. 

 o48 10. S’aprova el plec de clàusules per a la contractació 

del vestuari de la policia local. 

 o49 12. S’aprova el pla d’inversions de l’any 96. 

 

Partides que s'habiliten: 

Pla d'inversions 1996: 

-Projecte d'urbanització i millora urbana  per import de 

212.683.363. 

-Projecte d'infraestructura, via publica i serveis urbans 

per import de  180.665.763. 

- Projecte d'equipaments culturals per import de 

174.863.093 

- Projecte d'equipaments esportius per import  de 
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22.926.321. 

- Millora d'edificis municipals i escoles per import de 

9.682.873 

- Adquisició de mobiliaris i equipament per import de 

26.314.853. 

- Estudis i projectes per import de 16.650.000. 

- Adquisicions de patrimoni per import de 30.000.000 

Altres despeses: 

- Confecció padró habitants i import: 4.700.000. 

 o50 - Despeses de funcionament de festes per import de 

4.000.000. 

- Obres del Museu Empordà per import de 1.003.573. 

- Projecte Cartografia per  import de 5.172.125 

- Coberta del col·legi Pallach per  import de 7.312.223. 

- Rehabilitació de la façana col·legi Pallach per  import 

de 1.727.731 

Total despeses: 697.701.918 

 

Finançament: 

A) Incorporació romanents de crèdit 

- Projecte d’urbanització del Passatge Ponent per 

import d’11.944.621 

- Projecte d’urbanització del carrer Rec Arnau per 

import de 38.441.971 
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- Projecte d’urbanització del carrer Rec Arnau per 

import d’1.497.566 

- Projecte d’urbanització del passeig del Cementiri per 

import de 6.000.000 

- Projecte d’arranjament de la urbanització Serra 

Floreta per import de 3.750.000 

- Projecte de pas de vianants a l’aparcament dels 

Fossos per  import d’ 1.875.000 

- Millora de les instal·lacions esportives per import: de 

3.476.093 

Total incorporacions romanents: 66.985.251 

C) Per nous ingressos sobre els pressupostos: 

- Construccions especials per import de 45.851.104 

- Transferències de capital per import de 124.010.672 

- Venda de patrimoni per import de 63.116.000 

- Concentració préstec per import de 50.000.000 

- Transferència de capital per import de 90.530.571 

- Transferències de capital per import de 130.000.000 

- Concessions administratives per import de 

13.073.638                   

 o52 14. S’aprova el Pla econòmic per finançar el romanent 

de tresoreria negatiu corresponent a la liquidació del 

pressupost del 95 per valor de 840.809.953 pessetes. 

 o54 15. S’aprova el reglament de registre municipal de 

parelles de fet. 
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 o55 16. S’acorda subhastar 12 parcel·les del polígon 

industrial. 

17. S’adjudica la contractació del servei de vigilància i 

protecció dels edificis municipals a l’empresa Segur 

Ibèrica SA. 

 o56 18. Es continua treballant en la requalificació de 

terrenys a la zona de Galligans oest. 

19. Es cedeix una finca a Galligans Oest per a la 

construcció dels jutjats. 

 o57 20. S’autoritza a l’empresa David i Manel per a fer el 

transport escolar de la campanya de natació. 

21. S’adjudica el concurs dels servei d’atenció 

domiciliària al pensionistes residents al municipi, a 

l'empresa Sersa per valor 1.300 pessetes/ hora. amb un 

límit mensual de 250.000 pessetes al mes.   

22.S’adjudica el concurs per al lloguer de l’aire  

condicionat per al  Pavelló comercial de les fires de 

Santa Creu a l’empresa Tik 90 SL per 2.700.000 

pessetes. 

 o58 23. S’adjudica la contractació del certamen de les fires 

de la Santa Creu per un termini de 4 anys a la empresa 

Espectacle Olímpic SA. 

24. Lloguer d’infraestructures per a les fires a 

l’empresa Europa-estructura SL per valor de 1.160 

pessetes per metre quadrat per a una superfície 

màxima de  2.400 metres quadrats. 

 o59 S’inicien els tràmits per a la contractació de les obres 

de millora del carrer Primfilat per un valor de 
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5.206.984 pessetes. 

26. S’inicien els tràmits per a la contractació de les 

obres de millora del carrer Moreria per valor de  

6.981.307 pessetes. 

28. S’inicien els tràmits per a la contractació de les 

obres de millora del carrer Germanes Massanet per 

valor de 7.320.538 pessetes. 

 o60 29. S’acorda arranjar l’entorn de la biblioteca 

municipal per valor de 26.399.060 pessetes. 

30. S’acorda la rehabilitació del Teatre Jardí per valor 

de  4.863.093 pessetes. 

31. S’aprova el pla director per a l’estalvi energètic de 

l’enllumenat públic de Figueres. 

 o62 32. S’aprova el projecte d’urbanització del carrer 

perpendicular al carrer Pous i Pagès. 

 o63 33. S’aprova definitivament el projecte de rehabilitació 

de la coberta i la façana del col·legi públic Josep 

Pallach i se li adjudica a l’empresa Sisdeso SL per la 

quantitat de 15.619.951 pessetes per a la coberta i un 

altre de 2.220.547 pessetes per a la façana. 

34.S’aprova l’increment de pressupost de la 

urbanització de la zona el carrer Borrassà, Sant Pau i 

carretera N-II.  S’incrementa un 25%. i es justifica 

amb instal·lació de guals per a minusvàlids i la 

supressió d’altres barreres arquitectòniques. 

 o64 35. S’aprova el projecte per la construcció per a una 

vorera al camí de Les Forques des de la Ronda 

Barcelona a l'Olivar Gran amb un pressupost de 
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19.726.765 pessetes. 

36. S’aprova la construcció de 80 columbaris al 

cementiri municipal. 

 o65 37. S’aprova definitivament el projecte d’arranjament 

de la urbanització Serra Floreta. 

38. S’encarrega a l’empresa Promohaus el 

desenvolupament del projecte de passeig Lluís 

Companys de Figueres. 

 o66 39. S’aprova el projecte d’urbanització del carrer 

Rocabertí de Figueres. 

40. S’aprova inicialment la modificació del pla 

especial de protecció del centre històric de la ciutat 

amb una llarga discussió entre la regidora Palma i el 

regidor Blasco   

 o70 41. S’aprova una modificació del pla general 

corresponent a l'àrea de sòl urbanitzable no programat 

CF6 (sector Cendrassos i Horta Capallera). És per 

connectar l’Horta Capallera amb l'avinguda Costa 

Brava.   

 o72 42. S’aprova un conveni amb la senyora Sílvia 

Carretes Iglesias pel preu d’uns terrenys de la seva 

propietat que s’expropien per ampliar l’institut 

Cendrassos per valor de 40.000.000 pessetes. 

43. Assumptes urgents. 

Se sol·licita una subvenció a l’INEM per a la 

rehabilitació del conveni dels Caputxins. 

S’adjudica el concurs per a la contractació d’un 

espectacle de focs per a les fires de la Santa Creu a 
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l’empresa pirotècnica Igual SA per valor d'1.160.000 

pessetes. 

 o73 Es nomena a Mariàngels Anglada filla adoptiva de la 

ciutat. 

44. Preguntes: 

El senyor Cuadres demana on s’ubicarà l'Embarraca’t 

d’aquest any. 

Li responen que continuarà a l’antiga fàbrica de talc. 

 o74 Un prec del senyor Camps per a millorar el tema de la 

delinqüència de Figueres i millorar les voreres. 

Li responen que ja es millorarà això de les voreres i 

s’admet que hi ha un repunt de delinqüència i que es 

coordinarà la policia amb els mossos. 

 o76 Una pregunta del senyor Blasco sobre qui va decidir 

tallar un arbre que estava a la carrer de La Jonquera 

davant del núm. 144. 

El senyor Gratacós diu que és cosa seva i que l’arbre 

estava en mal estat. 

 o77 El senyor Blasco pregunta sobre unes rases que s’han 

obert al carrer de La Jonquera i  li responen que te raó i 

que es multarà a l’empresa. 

El senyor Blasco pregunta què pensa fer l’Ajuntament 

ja que el Departament d’ensenyament ha dit que faria 

una ampliació de l’institut Deulofeu  al col·legi Pous i 

Pages. 

El regidor Balada li diu que pot ser que sí. 

El senyor Blasco demana que es multin els  partits 
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polítics que han col·locat la propaganda electoral en 

llocs no permesos. 

Li diuen que és veritat i que seran multats. 

El senyor Blasco demana que no s’instal·lin 

contenidors de recollida selectiva damunt les voreres. 

El senyor Claparols demana que  s’han de netejar més 

els carrer i els embornals.    

26 abril del 1996 o79 4. Es decideix contractar un mestre pel taller de 

fusteria del taller pont. 

3 i 4. Dos recursos contra la instal·lació de bars. 

  

 o81 5. Es delega en  la regidora Mariàngels Perxas 

que representi a l’ajuntament en l'homenatge al 

doctor Joan Forment Soler. 

6. S’adjudica la protecció de diferents serveis 

municipals a l’empresa Securitas per la 

renuncia de la empresa Segur Iberica. 

 o82 7. S'aprova provisionalment el reglament sobre la 

tinença d'animals. 

8. S’aprova provisionalment la modificació de la 

taxa de cementiris. 

 o83 9. S’aprova provisionalment la taxa de guals. 

10. Es decideix crear una llista d’espera pel que 

està interessat en ser contractat en règim 

laboral. 

11. S’aprova la modificació del reglament de 

treball dels porters d’escola. 

 o84 13. S’aprova demanar un préstec de 130.000.000 de 

pessetes a Argentaria per al finançament de la 

rehabilitació del Museu del Joguet. 
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 o85 14. Es sol·licita que la rehabilitació de la riera de 

Galligans s’inclogui en el pla únic de obres i 

serveis de Catalunya. 

15. S’aprova el projecte d’urbanització del carrer 

Severo Ochoa. 

16. S'aprova la construcció dels vestidors del camp 

de futbol de Vilatenim. 

 o87 18. S’inicia l’expedient de contractació per la selecció 

d’estudis per el desenvolupament urbanístic de l’àrea 

de la estació de tren. 

 o88 19. S’adjudica la urbanització del carrer Rec Arnau 

entre l’Horta de l’Hospital i carrer Tapis, ho 

farà Construccions i obres colls SA per valor 

de 33.480.000 pessetes. 

20. S’aprova el projecte de construcció de 88 

criptes del cementiri municipal. 

 o89 21. Es modifica el pla especial avinguda Costa 

Brava. 

22. Es modifica el pla especial avinguda Sant 

Isidre. 

 o90 23. Pla especial de millora de la plaça El·líptica. 

24. S’aprova inicialment el projecte de construcció 

de la pista poliesportiva a la Marca de l’Ham. 

 o91  Pregunta de la regidora Perxas sobre un conflicte que 

hi ha hagut a l’àrea de ginecologia de l’Hospital. Se li 

contesta que ha estat un error mèdic. 

Acte 9 

17 maig del 96 

o93 3. L'ajuntament decideix personar-se en les 

diligències judicials per la mort de Lluis Fita 

Perxas en el correfoc. 

4. S’adjudica a Hèctor Recursos Humans SL la 

contractació de personal per renovar el padró 

municipal. 
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 o95 6. L’ajuntament es dóna per assabentat que 

l’empresa Miquel Costa portarà l'Ajuntament al 

jutjat per l’impagament de la indemnització per 

la construcció del Poliesportiu. 

7. S’arriba a un acord amb Renfe per la 

expropiació d’uns terrenys per a la urbanització 

del Passeig de la estació. 

 o96 9. S’acorda que l’Ajuntament s’adhereixi a la 

demarcació Nord-est-zona II de telecomunicacions per 

cable. 

 o97 10. Es deroga la imposició de contribucions especials 

per a la urbanització del sector de la Muntanyeta. 

11. S’encarrega la redacció del projecte de la millora 

de la Rambla de Figueres al senyor Carles Teixidor i 

Felip per 5.500.000 pessetes. 

 o98 12. Es reconeix que l'ajuntament deu a la empresa 

Jesus Costa Nicolau SA 11.643.649 pessetes 

per obres complementàries a l’ampliació del 

Museu de l’Empordà. 

13. S’aprova el projecte de la construcció de 115 

nínxols al cementiri. 

14. S’acorda determinar una actuació entre els carrers 

Borrassà i Sant Pau i la carretera nacional II. 

 o99 16. S’aprova l’arranjament d’un espai situat al carrer 

Quermançó de Figueres. 

Acta 8 

31 de maig del 96 

100 3.  S’inicia l’expedient per comprar un turisme, un 

vehicle tot terreny i dues motos de 500 cc per a la 

Policia municipal. 

 101 4. Es contracten monitors en règim temporal per al 
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casal esportiu municipal pel mes de juliol i agost. 

5. Es crea una comissió informativa per la modificació 

per les ordenances municipals de Figueres que daten 

del 1920. 

 102 7. S’aprova les contribucions especials per la 

urbanització del carrer de la Pastora. 

 103 8. L’Ajuntament dona suport a la campanya “Hi ha 

secrets que maten” per tal d’aconseguir la 

transparència i el control en l’exportació d’armes. 

 104 9. L’Ajuntament acorda demanar al governador de 

Georgia dels Estats  Units una moratòria en l’aplicació 

de les penes de mort que té pendents amb motiu de les 

olimpíades de Atlanta. 

 105 10. L’Ajuntament demana al grups parlamentaris del 

congrés i  del senat la reforma del la llei del servei 

militar. 

 107 11. L’Ajuntament acorda demanar el dret de vot a les 

persones estrangeres immigrades amb més de cinc 

anys de residència. 

 109 12. S’aprova el conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Figueres i el propietari del Museu del 

Joguet. 

13. S’acorda la creació d’una zona verda entre el carrer 

Roca i Ros i el carrer Creu de la Mà. 

 110 14. La senyora Perxas demana que el Parlament de 

Catalunya aprovi una norma que reguli la utilització 

dels productes pirotècnics. 

 111 Assumptes urgents: no es declara urgent la realització 
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d’un pla d’emergència municipal que fa el regidor 

Blasco. 

 112 No es declara urgent la moció presentada per el senyor 

Blasco sobre la commemoració del desè aniversari de 

la catàstrofe de Chernòbyl. 

 114 15. Pregunta del senyor Claparols sobre  com 

afectarà a l’Ajuntament de Figueres l’aplicació 

del nou codi penal que preveu la creació d’un 

dipòsit municipal pels detinguts durant el cap 

de setmana. 

Un altre pregunta del senyor Claparols sobre els 

problemes en l'Hospital de Figueres. 

 115 El regidor Blasco pregunta pel resultat econòmic de la 

fira comercial i li contesten que s’han incrementat els 

ingressos en unes 600 mil pessetes. 

Demana quin ha sigut el cost total de les fires del 96 i 

li contesten que s’havien pressupostat 14.000.000 de 

pessetes però que s'havien de posar 4 milions més. 

 116 El regidor Blasco pregunta sobre les voreres de la 

ciutat. 

 116 El regidor Blasco pregunta quina serà l’empresa que 

farà les visites al castell de Sant Ferran. 

El regidor Blasco pregunta quines competències té 

l’Ajuntament en matèria de formació i ocupació. 

Acta 9 

28 de juny del 96 

117 2. L’Ajuntament es dóna per assabentat que en 

Ramon Pérez Ferrer ha portat  l’Ajuntament al 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per 

que no està d’acord amb l’import de la 

plusvàlua d’uns terrenys que té a la ciutat. 
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3. S’acorda la contractació d’una aplicació 

informàtica per fer el padró municipal. 

 118 4. S’adjudica el contracte pel vestuari de la Policia 

municipal a l’empresa El Corte Inglés per valor de 

3.402.597 pessetes. 

 120 10. Es ratifica l’acord amb l’empresa Laser associats 

per posar en marxa l’Escola taller al convent dels 

Caputxins pel període setembre 96- agost del 98. Es 

preveu que vinguin 50 alumnes entre 16 i 25 anys per 

aprendre 4 oficis: paletes instal·lador, pintors i fusters. 

 121 12. S’aproven les normes per a la contractació de 

personal laboral indefinit. 

 122 13. S’inicia expedient per a la contractació de la 

roba d’hivern per a la brigada municipal. 

14. S’inicien els tràmits per a la contractació pel 

subministrament de productes de manteniment 

per a les instal·lacions esportives. 

15. Es convoca el concurs per la grua municipal. 

 123 16. S’acorda la redacció del pla d’emergència local. 

 124 18. Es desestima la proposició de commemorar el 10 

aniversari de la catàstrofe de Chernòbyl. 

 127 19. L’Ajuntament demana a la Junta de sanejament 

117.018.110 milions pessetes per fer front als 

costos dels claveguerams de Figueres. 

20. S’aprova el projecte d’estalvi energètic de 

l’enllumenat de Figueres. 

 128 21. S’acorda dur a terme la obres per l’enllumenat 

públic el nucli de Vilatenim per valor d'11 

milions de pessetes 

22. S’acorda l’arranjament i pavimentació de 
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carrers de Figueres per valor de 99.999.999 

pessetes. 

 129 23. S’exposa al públic la modificació del pla general 

de Vilatenim. 

 131 25. Assumptes urgents: s’aprova la modificació del pla 

general d’uns terrenys que hi ha  a la carretera de 

Llers. 

 132 26. Prec i preguntes: es constata que el Castell de Sant 

Ferran és propietat de l’Estat i del Ministeri d'Hisenda. 

 133 Pregunta del senyor Camps sobre unes atraccions que 

s’han instal·lat a la Rambla i sobre el perill que poden 

tenir. 

El regidor Font es queixa de que no li han fet arribar 

uns informes que ha fet els tècnics municipals sobre el 

Castell de Sant Ferran. 

El regidor Cuadres es queixa de que l’assemblea 

empordanesa va demanar permís per col·locar 250 

cartells a favor de la cultura i llengua catalana i que no 

se li ha contestat. 

 134 Prec i preguntes: el senyor Blasco pregunta qui guia 

les visites del Castell de Sant Ferran. 

El regidor Blasco diu que li han passat un informe 

econòmic de les fires però que no li sembla prou 

entenedor.   

Acta 10 

28 de juny del 96 

135 1. L'Ajuntament ratifica la convocatòria amb 

caràcter urgent del Ple extraordinari convocat. 

2. L'Ajuntament ratifica la inclusió dels punts 

3,4,5 i 6 de l'ordre del dia. 
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 137 4. S’aprova el document titulat Conveni entre 

l'Ajuntament de Figueres i Televisió de 

Figueres per a la col·laboració mútua entre 

ambdues entitats durant 1996. 

5. S'aprova un expedient d'habilitació de crèdits 

en el pressupost per a 1996. L'Ajuntament es 

compromet a aportar durant l'any 96 la 

quantitat de 2.259.350 pessetes per al 

manteniment i conservació dels fons del 

Museu. 

Es canvien els romanents d'una sèrie de 

partides de 7.259.350 pessetes i es dediquen al 

museu del Joguet i a la televisió de Figueres.   

 

 138 6. Es  modifica el pressupost per contractar personal 

eventual i un director de serveis urbanístics. 

 140 7. L’alcalde delega competència en matèries 

urbanística a la comissió de govern. 

8. L’alcalde delega competència en matèria de 

contractació. 

 141 9. S’adjudica la construcció d’un pavelló desmuntable 

al recinte firal a l’empresa Europa Estructura SL. 

Acte 11 

26 de juliol del 96 

142 3. Es contracta com a funcionari interina l’arquitecte 

Dolors Llorà Delmau. 

4. Es contracta personal temporal per a la piscina 

municipal. 

 143 5. S’aprova definitivament el projecte de reforma de 

l’antic pavelló municipal. 

6. Es ratifica l’ampliació de termini per la venda de 12 
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parcel·les en el polígon industrial. 

7. S’amplia el contracte amb Héctor Recursos 

Humanos SL per disposar de més personal per realitzar 

el padró d’habitants.   

 144 8. Es ratifica el decret que va aprovar inicialment la 

construcció d’un aparcament municipal al Turó Baix 

per valor de 6.351.022 pessetes. 

 145 9. S’aproven petites modificacions en el projecte de 

rehabilitació del Museu del Joguet. 

10. L’alcalde va fer un viatge i va ser substituït per 

Pere Prats.   

 146 11. S’aprova la llista de regidors que participaran a la 

Junta local de la seguretat ciutadana. 

12. Es designen els vocals de la Comissió informativa 

especial per a la modificació de les ordenances 

municipals. 

 147 13. S’actualitza el pressupost del projecte 

d’urbanització del carrer de la Pastora que passa de 

15.563.767  a 15.699.105 pessetes. 

14. Es contractaran 4 places de netejador de 

especialista. 

15. S’aproven les contribucions especials per 

l’arranjament de la urbanització Serra Floreta. 

 148 16. S’aprova la modificació del pla general en uns 

terrenys situats al carrer Taure. 

 150 Assumptes urgents: s’aprova l’estudi tècnic per la 

conversió en via urbana de la carretera C-252 entre el 



 
197 

 

carrer Tapis i final de terme. 

S’aprova cedir gratuïtament una parcel·la de 

l’Ajuntament de Figueres a la societat Esmapa 

Sociedad Limitada. 

 151 18. Precs i preguntes: prec del senyor Cuadres per tal 

que es millorin els punts d’informació de la ciutat i el 

material informatiu de què disposa l’Ajuntament. 

Prec del senyor Camps per tal que es vigilin els horaris 

en que es dipositen les escombraries. 

Prec del senyor Camps per tal que es controlin els 

horaris de la celebració d’actes a la via publica. 

El regidor Blasco demana que es revisi la concessió 

d’una llicència a l’empresa AIRTEL per instal·lar una 

antena al núm. 61 del carrer Nou. 

 152 El senyor Blasco demana per què es van fer aquells 

canvis de partides pressupostàries al Museu del Joguet 

i a la Televisió de Figueres. 

Acta 12 

30 d’agost del 96 

153 2. L’ajuntament s’assabenta del recurs que ha posat 

l’empresa Maxor SA contra l’increment de l’impost 

dels valors dels terrenys que ocupa. 

3. S’acorda adquirir un vehicle Fiat Brava per a la 

Policia Local. 

4. Es ratifica que la empresa Héctor recursos humans 

SL pugui fer servir més personal per la renovació del 

pavelló.   

 154 5. La comissió no vol la benzinera de la benzinera a la 

variant de la N-II i l’Ajuntament decideix recórrer. 
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 155 6. La senyora Maria Pagés Hort ha presentat recurs 

contenciós administratiu contra l’increment de 

l’impost dels seus terrenys. 

7. En diverses dates del mes d’agost va fer d’alcalde 

accidental el senyor Martí Sans. 

8. S’amplia el pressupost de la rehabilitació del Museu 

del Joguet per valor de 4.818.052 pessetes.   

 156 9. L’alcalde delega en el regidor Pere Prats la 

presidència del Consell municipal de comerç i de la 

promoció de la ciutat. 

10. S’aprova la constitució de la Junta promotora del 

consorci del Castell de Sant Farran. Quedarà formada 

pel Ministeri de Defensa, la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Figueres. 

 157 11. Es nomena director de serveis urbanístics, en règim 

eventual, al senyor Ramon Fortet Brut. 

12. S’aprova el document titulat: Pacte de 

condicions de treball del personal funcionari de 

l’Ajuntament de Figueres per l’any 1996. Es pacten 

també els diners que cobraran els funcionaris per 

matrimoni, naixement d’un fill i defunció.   

   

14. Es proposa a la Generalitat la fixació de les festes 

locals per Figueres de l’any 1997. 

 159 15. Es reconeix la compatibilitat per a fer una feina de 

tipus privat a la funcionària interina Maria Dolors 

Llora Dalmau. 

16. S’aprova definitivament l'ordenança d’accés de 
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vehicles als carrers peatonals de Figueres. 

 160 17. Es concerta un préstec de 200.000.000 de pessetes 

amb el Banc Sabadell. 

 161 18. Es contracta un préstec de 5 milions de pessetes 

amb la Caixa de Sabadell. 

 162 19. L’ajuntament decideix no assumir la tutela de la 

senyora Carmen Castañedo que està incapacitada 

il·legalment. 

 163 20. Es dóna nom als gegants de la ciutat: Valeri i 

Indica. 

21. Es nomenen els vocals del Consell municipal de 

comerç i de promoció de la ciutat. 

22. S’inicia l’expedient per la comercialització dels 

estands de les fires comercials de Figueres. 

 164 23. L’Ajuntament demana a la Federació de fires de 

Catalunya que admeti a l’Ajuntament de Figueres com 

a membre. 

24. S’inicia l’expedient per contractar una empresa que 

redacti el projecte del Palau firal de Figueres per valor 

4.700.000 pessetes. 

 166 25. Es modifica el projecte de construcció del clos de 

fires de Figueres. 

 167 26. S'obre expedient per contractar una empresa que 

arregli i pavimenti diversos carrers de Figueres. 

27. S'obre expedient per contractar una empresa  per 

millorar la xarxa de clavegueram de Figueres per valor 

de 5.993.087 pessetes. 
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28. Se sol·licita al Ministerio de Fomento i a la 

empresa Acesa que completi la connexió entre 

l’autopista A-7 i la carretera N-II. 

 169 29. S’aprova definitivament  la urbanització d’una 

zona entre el barri del Culubret i la residència 

Geriàtrica. 

30. Assumptes urgents: s’acorda convocar proves de 

selecció de Mestres per al Taller Pont de les matèries 

de disseny gràfic per ordinador, estètica, perruqueria, 

dibuix tècnic, electrònica i tècniques artesanals. 

 170 Es convoquen proves de selecció per contractar un 

professor d’anglès per realitzar el curs d’accés a la 

Universitat. 

Convocar proves de selecció per contractar un mestre 

d’adults. 

S’aprova la compra de un vehicle tot terreny Nissan 

Patrol per a la Policia Municipal. 

S’acorda comprar dos motos de 600 cc cúbics per a la 

Policia Municipal. 

Contractació d’un educador especialitzat per al Taller 

Pont. 

 171 S’inicia l’expedient per llogar una infraestructura per 

tancar i cobrir un espai per la celebració de diferents 

actes. 

S’adjudica a Sisdeso la reforma de l’antic pavelló 

municipal per valor de 5.409.722 pessetes. S’adjudica 

a l’empresa Sisdeso la rehabilitació de la coberta del 

Teatre Jardí per valor de 5.319.702 pessetes. 
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 172 Precs i preguntes: el senyor Cuadres pregunta si la 

nova biblioteca anirà a l’edifici de correus o es farà un 

edifici nou. Li contesten que el proper dilluns rebrà 

una resposta. 

El senyor Camps pregunta per què el dilluns passat es 

van celebrar dues comissions a la mateixa hora. 

 173 El senyor Camps es queixa que la documentació arriba 

tard i que no tenen temps de estudiar-la. Li contesten 

que  ja li passaran més aviat. 

 El senyor Blasco pregunta què pensa fer l’Ajuntament 

ja que l’empresa que fa l’aparcament de Figueres Oest 

no ha complert el terminis. Li contesten que ja ho 

estudiaran. 

El senyor Blasco demana que es faci una normativa 

que impedeixi circular els camions per l’interior de 

Figueres.  Li responen que sí, que caldria fer alguna 

cosa. 

El senyor Blasco es queixa de que li van dir que 

sancionarien el seu partit per enganxar cartells i que ell 

ho considera injust però que realment  encara no l’han 

sancionat i demana que el sancionin. 

 174 El senyor Claparols demana per què no se sancionen 

els ciutadans que llencen les brosses fora de horari. 

L’informen que la Policia Local ja ha posat per aquest 

motiu 30 multes. 

Acta 13 

12 de setembre del 

1996 

175 3. L’Ajuntament interposa recurs contra la reclamació 

de quotes efectuada per la Tresoreria de la Seguretat 

Social. 

4. Es crea el servei públic del servei d’autobús escolar 
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que el farà Fisersa. 

 176 5. Es decideix posposar el debat sobre el pla especial 

de protecció del centre històric de Figueres. 

Acta 14 

27 de setembre del 

96 

177  

 178 3.S’adjudica el contracte de construcció de 115 nínxols 

al cementiri de Figueres a l’empresa J.A. Barbany SL 

per valor de 8.900.000 pessetes. 

4. El regidor Alfons Romero cessa com a segon tinent 

d’alcalde. 

5. Es nomena a segon tinent d’alcalde al senyor Pere 

Prats Madern. 

6. Alfons Romero i Jordi Vázquez cessen com a 

membres de la comissió de govern. 

 179 7. La comissió de govern queda formada pels regidors: 

Marti Sans, Pere Prats, Montserrat Palma, Pere Gibert 

i Esteve Gratacós. 

8. Alfons Romero cessa com a president de la 

Comissió informativa de serveis a les persones. 

9. El senyor Alfons Romero cessa com a president a la  

Comissió de Cultura.    

 180 10. En Jordi Vázquez cessa com a president de la 

Comissió de Benestar Social. 

11. En Josep Fàbrega cessa com a president de la 

Comissió de Joventut i Esports. 

12. S’aprova una modificació del pressupost. S’ha 
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d'ampliar en 62.212.000 de pessetes i es disminueix en 

56.962.000 de pessetes i s'augmenten els ingressos en 

5.250.000 pessetes. 

 182 13. S’inicien els tràmits per fer les obres d’una pista 

políesportiva al barri de la Marca de L’Ham. 

 183 14. S’aproven els preus per assistir a les classes de les 

assignatures que la UdG farà a Figueres. 

15. S’aproven els resultats del nou padró de la ciutat. 

Homes: 15.707, dones: 16.550. Total: 32.257 persones. 

 189 16. Es concedeix la medalla de plata al títol pòstum 

al doctor Joan Forment Soler. 

17. S’aproven els preus per a la utilització dels 

autobusos escolars.   

 190 18. Es reconeix la comptabilitat per fer una activitat 

privada al senyor Ramon Fortet Brut. 

19. S’aprova inicialment la documentació que s’ha de 

presentar per contractar amb l’Ajuntament.   

 191 20. Es demana a l’empresa Acesa que millori la 

connexió de la autopista A-7 amb la zona sud de 

Figueres i la carretera N-II. 

21. S’inicien els tràmits per la compra de contenidors 

d’escombraries. 

 192 22. S’aprova definitivament el projecte d’arranjament 

del carrer Quermançó. 

23. S’aprova provisionalment la modificació del pla 

especial del centre històric de la ciutat de Figueres. 

 194 24. S’aproven els comptes del pressupost de l’any 95 
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amb un dèficit de 841.000.000 de pessetes i un deute 

de 6 milions de pessetes. 

 195 Assumptes urgents: s’adjudica la urbanització del 

carrer de la pastora a l’empresa Agustí Masoliver SA 

per valor de 12.750.000 pessetes. 

S’adquireix una furgoneta Fiat per a la brigada 

municipal. 

Es fa efectiva la compra de dues motos per a la Policia 

Municipal. 

 196 S’encarrega Fisersa del projecte d’estalvi energètic de 

l’enllumenat públic per valor de 9.990.537 pessetes. 

Precs i preguntes: el senyor Blasco pregunta si hi ha 

cap novetat sobre les matricules escolars. Li diuen que 

les reclamacions han anat al Departament 

d’ensenyament. 

El senyor Blasco pregunta, quina és l’empresa que ha 

posat els contenidors de roba. Li contesten que va 

semblar que era una empresa solvent i que farà 

mensualment la recollida de roba. 

 197 Pregunta el senyor Blasco demanant quantes 

sol·licituds d’obertura de noves gasolineres hi ha a 

Figueres. Li contesten que n'hi ha quatre. 

El senyor Blasco pregunta per què no hi ha cap 

benzinera en el cinturó de Figueres. Li contesten que 

es podria estudiar i que evitaria que molts vehicles 

entressin a la ciutat. 

El senyor Blasco pregunta quines mesures 

disciplinàries s’han pres contra un aparcament que hi 

ha darrera del supermercat de la carretera d'Olot i li 
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responen que, de moment, cap.    

 198 El senyor Camps diu que ha aparegut una carta al 

director en el Diari de Girona on es malparla de la 

policia de Figueres i demana informació. Li contesten 

que no tenen proves de que siguin reals aquestes 

acusacions. Parlen de comportaments inadequats de 

joves del barri de San Joan. 

El senyor Camps demana que una empresa privada que 

abans feia el transport escolar s’ha queixat que ara el 

faci els vehicles de l’Ajuntament.  Se li contesta que sí 

perquè hi ha l’interès que els autobusos municipals 

facin el transport escolar i el transport urbà.   

 199 El senyor Vázquez demana que Renfe adapti la estació 

de tren per a minusvàlids. I li diuen que sí, però que ha 

de ser Renfe que ho faci. 

Acta 15 

10 octubre del 96 

200 1.  S’aprova definitivament la segona fase de la 

construcció del recinte del clos de fires de Figueres. 

 201 2. Es nomena funcionari interí el senyor Antonio 

López López amb la categoria de operari. 

3. Es millora la pensió de viudetat que cobra de 

l’Ajuntament la senyora Maria Antònia Cueva Marín 

per valor de 50.595 pessetes al mes. 

4. S’aprova inicialment el projecte de construcció de 

dues rotondes a la Ronda Barcelona entre els carrers 

Borrassà i Sant Pau per valor de 30.517.216 pessetes. 

Acta 16 

25 octubre del 

1996 

203 2. L’empresa EFCC ampliarà el servei de recollida 

d’escombraries  a la zona del pla de Sant Pau. 
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 204 3. S’indemnitza el ciutadà Rafael Orozco pels danys 

que va patir el seu vehicle com a conseqüència d’un 

accident que va tenir lloc el 12 de desembre de 1990 

quan li va caure material de les obres sobre el cotxe. 

4. S’aprova el pressupost de col·laboració amb les 

Ampes de les escoles de primària de Figueres per valor 

de 2.704.000 pessetes. 

5. Es modifica el projecte inicial de l’Escola taller dels 

Caputxins per reduir-lo de 50 a 40 alumnes. 

 205 6. Mari Àngels Perxas substituirà a Alfons Romero 

com a representant de l’Ajuntament a la Fundació 

Gala-Salvador Dalí i Jordi Cuadres substituiria a Jordi 

Vázquez com a representant de l’Ajuntament a la 

Fundació Hospital de Figueres. 

 207 7. S’aprova el conveni de l’Ajuntament de Figueres 

amb la Fundació publica centre d’acolliment i serveis 

socials per valor de 2.175 pessetes diàries. 

 208 8. Es modifica el contracte entre l’Ajuntament i 

l’empresa Sersa quant a l'atenció domiciliària als 

pensionistes de la Seguretat Social. 

9. L’Ajuntament acorda sol·licitar la prorroga del 

conveni de col·laboració tècnica i financera signat 

entre el Departament de Benestar de la Generalitat i 

l'Ajuntament de Figueres. 

 210 10. Es desestimen els recursos presentats per Adigsa 

contra diverses liquidacions de la plusvàlua. 

 214 12. S’aprova provisionalment la modificació de 

diverses ordenances fiscals com ara Béns immobles 

tant rústic com urbà i vehicles.   
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 220 13. S’aprova provisionalment la modificació de 

diverses ordenances fiscals reguladores de taxes com 

ara llicències d’obertura, escombraries, clavegueram... 

 223 14. S’aprova provisionalment la modificació de les 

tarifes del subministrament d’aigua potable. 

 224 15. S’aprova les condicions per la rehabilitació i 

explotació de la plaça de braus. 

 226 16. Es modifica el reglament dels mercats de la via 

pública de manera que el lloc de venda es podrà 

traspassar al vidu o a la vídua. 

 230 19. S’aproven les condicions per arreglar un espai en 

el carrer de Quermançó. 

S’aprova la modificació del pla general d’uns terrenys 

situats a la carretera de Llers al costat del barri del 

Culubret. 

 232 Precs i preguntes: el senyor Vázquez demana 

informació sobre les dues rotondes que es faran a la 

Ronda de Barcelona entre el carrer Borrassà i Sant 

Pau. Li contesten que es faran les rotondes. 

El senyor Claperols pregunta per l’enjardinament de la 

rotonda que hi ha d’avant del Màxim i 

l'acondicionament del Centre Cívic de barri de la 

Eixample i li contesten que aquesta rotonda no és de 

l’Ajuntament sinó que és de la Generalitat i que el 

mobiliari del Centre Cívic ja està comprat. 

Acta 17 

25 novembre del 

96 

233 1 S’acorda contractar un electricista en règim temporal 

que serà l'Antonio López López. 
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 234 2. S’aprova obrir concurs per proveir  de manera 

interina la plaça d’arquitecte. 

3. S’aproven les despeses plurianuals per l’Escola 

taller del Caputxins. Per un valor per als anys 97 i 98 

de 23  milions de pessetes. 

4. S’aprova definitivament la prorroga del conveni 

entre el Departament de benestar i l’Ajuntament per a 

l’any 96.     

 235 5. El regidor Joan Balada representarà  l’Ajuntament 

en el consell escolar de l'escola del Ral·li. 

 236 6. S’autoritza donar 1milió de pessetes al Fons Català 

de cooperació al desenvolupament per rehabilitar un 

Hospital a Ruanda. 

7. S’aproven les condicions perquè una empresa faci la 

recollida de llaunes. 

 237 8. Es concedeixen els premis als estudis pel 

desenvolupament urbanístic de la zona d’estació de 

tren de Figueres. El primer premi es  d'1 milió de 

pessetes i se’l endú el senyor Ramon Galimany i el 

senyor Juli Llueca. 

9. S’accepten les ajudes del Pla únic d’obres de 

Catalunya de l’any 1996 per a la instal·lació del 

l’enllumenat públic de Vilatenim.   

 238 10. S’aprova definitivament les alineacions de la plaça 

El·líptica. 

 239 12. S’aprova la modificació del pla especial Galligans 

oest de Figueres. 

13. S’aproven les condicions per urbanitzar el carrer 
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Severo Ochoa. 

Acta 18 

28 de novembre 

del 96 

240 3. S’aprova el pressupost per a les activitats del Nadal 

96-97 per valor de 2.600.000 pessetes. 

 241 4. S’aprova definitivament la contractació de 17 

monitors i un coordinador per al parc infantil de Nadal. 

 242 5. S’aprova la contractació d’un intèrpret en règim 

temporal ja que l’ajuntament fa una visita a diverses 

ciutats de la Catalunya nord. Serà la senyora Carme 

Burillo Fernández. 

6. S’adjudica l’arranjament i pavimentació de diferents 

carrers de Figueres a l’empresa Agustí  Masoliver SA 

per valor de 7.504.133 pessetes. 

 243 7. S’adjudica la construcció d’una pista poliesportiva a 

la Marca de l’Ham a l’empresa Miquel Costa SA per 

valor de 8.719.936 pessetes. 

8. S’adjudica per subhasta diverses parcel·les al 

polígon industrial. 

 244 10. S’aprova definitivament que la Unió Esportiva de 

la Marca de l’Ham pugui jugar al camp de futbol de la 

Marca de l’Ham. 

 245 11. S’acorda definitivament la constitució de la Junta 

promotora del consorci del castell de Sant Ferran de 

Figueres. 

12. Es contracta un crèdit amb el Banc de Sabadell per 

valor de 190.000.000 milions de pessetes. 

 246 13. Es contracta un crèdit amb el Banc de Bilbao 
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Vizcaya per valor de 200.000.000 pessetes. 

14. S’adjudica a la senyora Ascensió Esteve la 

comercialització de la fira comercial de Figueres. 

 247 15. Es dóna per finalitzat el contracte entre 

l’Ajuntament i autobusos Vinyoles pel transport de 

persones i s’acorda que els nous autobusos de Fisersa 

hauran d’estar adaptats per a minusvàlids. 

 249 16. S’acorda que l’Ajuntament de Figueres es farà 

càrrec del transport amb autobusos urbans, mitjançant 

Fisersa. 

 251 17. Assumptes urgents: s’aprova la reforma del carrer 

Tramuntana. 

Es designa al senyor Joan Armangué com a 

representant de l’Ajuntament en la Junta de 

compensació del pla central de Sant Isidre. 

18. Precs i preguntes: el senyor Romero pregunta per 

què no es fan pastores al Teatre municipal. Li 

contesten que ningú s’ha interessat per fer aquestes 

representacions. 

 253 El senyor Blasco pregunta qui ha de fer complir les 

normatives d'escombraries i li contesten que la Policia 

local. 

El senyor Blasco demana que es retiri la placa que es 

va col·locar a la plaça del doctor Vila per commemorar 

el 50 aniversari de la ONU. Li diuen que no. 

El senyor Blasco demana que el personal de 

l’ajuntament begui aigua envasada en vidre i no en 

PVC. 
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La senyora Oriol demana que es tregui una pilona que 

hi ha a la cantonada dels carrers Col·legi i Verge 

Maria. Li diuen que, si es pot, la trauran. 

El senyor Vázquez pregunta com està la llicència 

d’obres de la residencia Arcs i li contesten que hi ha 

hagut un problema informàtic i que encara no està 

enllestida. 

Acta 19 

20 desembre del 96 

254  

 255 2. Es creen les Comissions informatives permanents. 

Primera comissió:  la comissió informativa d’acció 

ciutadana. 

Segona: la comissió informativa d’acció territorial. 

Tercera: la comissió informativa de serveis econòmics 

generals. 

 258 3. Es nomenen representants de l’Ajuntament a la 

comissió rectora del Museu de l’Empordà, a la 

Ponència tècnica municipal d’indústries i activitats 

classificades, al Consell municipal de comerç i de 

promoció de la ciutat, a la Comissió mixta de 

seguiment del Museu del Joguet, a la Junta local de 

seguretat ciutadana, al Consell escolar municipal de 

Figueres, a la Coordinadora editorial del consell de 

redacció dels quaderns d’història de Figueres, a la 

Comissió especial pel seguiment del pla d’actuació 

municipal sobre les drogodependències, al Patronat de 

Santa Maria Vilabertran, al Club natació Figueres, al 

Consell comarcal de les escoles, a la Comunitat 

turística de la Costa Brava, al Patronat de la Fundació 
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privada d’art i oficis de Figueres, a l'Institut d’estudis 

empordanesos, a la Comissió coordinadora de 

preinscripció, a la Comissió de desembassament, al 

Consorci de la xarxa de teatres públics de Figueres, al 

Consell del centre de normalització lingüística, a la 

Universitat Nacional d’educació a distancia, al Consell 

escolar territorial de Girona, representats als Consells 

escolars dels centres educatius i a la Junta rectora de la 

mancomunitat intermunicipal de l’alt Empordà. 

 260 4. S’aprova definitivament la composició de la 

comissió de govern de l’ajuntament. 

5. Es nomena primer tinent d’alcalde el senyor Martí 

Palahí i com a tercer tinent d’alcalde el senyor Martí 

Sans. 

 261 6. L’alcalde delega en els diferents regidors la 

presidència de les comissions. 

 263 7. S’aproven les delegacions especials de regidors en 

els diferents barris de la ciutat. 

 264 8. Es reglamenta el funcionament general del cementiri 

de Figueres. 

9. L’Ajuntament delega al regidor Albert Domínguez 

la gestió del padró Municipal. 

 265 10. L’ajuntament delega a la regidora Mariàngels 

Perxas la presidència de la Comissió del seguiment del 

pla d’activació Municipal sobre drogodependències. 

11. S’adjudica la construcció de la segona fase de les 

obres del clos de fires a l’empresa Construccions 

Fuster  per valor de 19.134.000 pessetes 

12. S’autoritza la prorroga del conveni entre 
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l’Ajuntament de Figueres i el Departament de Sanitat 

de la Generalitat de Catalunya. 

 266 13. Es ratifica que l’Ajuntament recupera la possessió 

de l’antic edifici de correus. 

14. S’aprova inicialment el pressupost de l’exercici del 

1997 amb unes despeses de 3.609.000.000 pessetes 

 270 15. S’aprova el Pla d’Inversions i el seu finançament 

per l’any 1997 per valor de 5.983.365.764 pessetes. 

 271 16. S’acorda organitzar els cursos d’esquí de cada 

hivern (deu dies per a 30 alumnes a Font Romeu) per 

valor de 2.025.000 pessetes. 

17. S’aproven definitivament les ordenances fiscals 

reguladores d’impostos. 

 272 18. S’acorda la venda d’una finca de propietat 

municipal per valor de 8.200.000 pessetes. 

 273 19. No s’admeten els recursos contra les normes que 

han de regir la redacció del projecte tècnic del Palau 

Firal de Figueres. 

20. S’aprova la modificació del projecte de 

rehabilitació del Museu del Joguet que suposarà un 

increment de 7.714.546 pessetes. 

 

 275 21. S’aprova el projecte de construcció d’un local com 

a centre social del barri de la Eixample per valor de 

8.665.538 pessetes. 

22. S’adjudica el contracte de compra de contenidors 

de vidre i de paper a l’empresa Contenur SA per valor 
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de 2.186.600 pessetes. 

23. S’inicien els tràmits per a la urbanització del carrer 

arquitecte Pelai Martínez. 

 

 

 


