A la ciutat de Girona, a deu de novembre de dos mil catorze.
A dos quarts de vuit del vespre, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es
reuneix el Ple de la Corporació per celebrar sessió plenària ordinària. Presideix
l'alcalde Carles Puigdemont Casamajó i hi concorren els tinents i tinentes d'alcalde,
Jordi Fàbrega Vilà, Marta Madrenas Mir, Ma. Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs
Vázquez i els regidors i regidores Carles Ribas Gironès, Eduard Berloso Ferrer, Joan
Alcalà Quiñones, Coralí Cunyat Badosa, Roser Urra Fàbregas, Pia Bosch Codolà,
Xavier Amores Bravo, Àngel Quintana Morraja, Sílvia Paneque Sureda, Amèlia
Barbero Rivera, Joaquim Bonaventura Ayats, Jordi Navarro Morera, Anna Pujolàs
Vilar, Concepció Veray Cama, Joan Menacho Gabardino, Joan Baptista Olòriz Serra,
Maria Núria Terés Bonet, Carlos Palomares Safarres, Carles Bonaventura Cabanes i
Glòria Plana Yanes.
Dóna fe de l’acte la secretària general M. Glòria Gou Clavera. També hi assisteix
l’interventor Carles Merino Pons.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió.
Intervé el senyor alcalde, qui saluda als assistents i dóna per iniciat el Ple ordinari
corresponent al mes de novembre del 2014.
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El senyor alcalde pregunta si s’aproven les actes de les sessions anteriors dels dies 13
i 27 d’octubre.
No havent-hi cap esmena es donen les actes per aprovades.
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA
Molt breument donar-los compte de l’informe socioeconòmic. Donar compte d’aquest
augment de l’1,69 per cent del nombre d’aturats amb relació al mes de setembre. Això
vol dir cent vint persones més, que representa, de fet, una disminució interanual del
5,18 per cent, és a dir 393 menys que el mateix període de l’any anterior.
Per recordar les xifres d’on venim, el 2011 la xifra d’aturats era de 7.411; el 2012,
7.556, i ara aquests 7.201 aturats, que representa una disminució no només amb
relació a l’any passat, sinó també al 2011.
Veuran els detalls de l’estudi en el sobre que els hem adjuntat.
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE
*

Sentència núm. 274, de 22 de setembre de 2014, del Jutjat Penal núm. 4
de Girona, dictada en el Judici Oral núm. 247/2012, en virtut de la qual
es condemna a l'acusat com autor penalment responsable d'un delicte de
conducció sota la influència de begudes alcohòliques, a la pena de sis mesos
de multa a raó d'una quota diària de 4 € i a la privació del dret de conduir
vehicles a motor i ciclomotors pel temps d'un any i un dia, així com autor
penalment responsable d'un delicte de negativa a sotmetre's a les proves
d'alcoholèmia, a la pena de tres mesos de presó, havent d'indemnitzar a
l'Ajuntament de Girona en la quantitat de 88,62 €.
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*

Sentència núm. 444, de 16 d'octubre de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu
núm. 617/08, interposat per la part recurrent contra la desestimació presumpta
de la sol·licitud efectuada davant l'Ajuntament de Girona el dia 15 de juliol de
2008, demanant que es procedís a retirar la instal·lació de cablejat elèctric de la
façana de la finca situada en el carrer de Sant Josep, núm. 5 de Girona. La
sentència ordena a l'Ajuntament de Girona que en compliment de l'acord del
31 de juliol de 2006, retiri d'immediat la instal·lació del cablejat elèctric de la
façana de l'habitatge propietat de l'actor.

*

Sentència núm. 431, de 27 d'octubre de 2014, del Jutjat d'Instrucció núm. 3
de Girona, dictada en el procediment de Diligències urgents - Judici ràpid
200/2014, en virtut de la qual es condemna a l'acusada com autora responsable
d'un delicte contra la seguretat vial de conducció sota la influència de begudes
alcohòliques previst i penat en l'article 379.2 del Codi Penal, a la pena de 4
mesos de multa, a raó d'una quota diària de 5 € i privació del dret a conduir
vehicles a motor i ciclomotors pel temps de 8 mesos i 2 dies, així com al
pagament de les costes processals causades, havent d'indemnitzar conjunta
i solidàriament amb la companyia d'assegurances a l'Ajuntament de Girona en
la quantitat de 533,45 €.

*

Sentència núm. 470, de 31 d'octubre de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, que inadmet el recurs contenciós administratiu
núm. 202/2014, interposat per la Delegació del Govern a Girona contra el Decret
dictat per l'Alcaldia Presidència de data 27 de febrer de 2014, pel que es va
aprovar el pagament de la quantitat de 8.169 € a l'Associació de Municipis per a
la Independència (AMI). La sentència imposa les costes del procediment a la
part recurrent.

Decret d’Alcaldia referent a la designació de representants municipals en els
centres escolars.
*

Primer.- Designar a la Sra. Isabel Muradàs Vázquez representant municipal en
el Consell Escolar del Centre Institut Nou de Girona.
Segon.- Designar a la Sra. Marta Madrenas Mir representant municipal en
el Consell Escolar del Centre de Formació d'Adults Nou Girona.
Tercer.- Notificar el present decret als interessats i als centres escolars a
dalt esmentats.
Quart.- Donar compte del present decret en la propera sessió plenària que
se celebri.

Intervé el senyor alcalde qui anuncia, que els punts 4,5,6,7 i 8 es tractaran
conjuntament.
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
4. Adscripció del Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials "La Sopa" a
l'Ajuntament de Girona i modificació dels seus Estatuts.
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El consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials "La Sopa" ens públic de caràcter
associatiu es crea el 18 de març de 1910 sota l'impuls de l'Ajuntament de Girona i el
Bisbat de Girona. Neix com una entitat assistencial anomenada "La Caritat" que es
posa com a objectiu "en primer término el socorro de los pobres y desvalidos de la
ciudad con arreglo a los principios de la caridad cristiana; y en segundo lugar, y
como consecuencia del anterior, evitar la mendicidad".
L'any 1936 La Caritat redacta un nou reglament. Durant la guerra civil el centre no
tanca i segueix prestant els seus serveis. El 1966 hi ha una nova redacció
d'estatuts per tal d'adaptar-los a la legislació del moment.
El 1980 l'Ajuntament de Girona constitueix juntament amb l'Associació "La Caritat",
una Fundació Pública de servei, amb la denominació "Centre d'Acolliment, Serveis
Socials i Promoció de la Salut".
El 18 de febrer de 1982, l'Associació "La Caritat" acorda per unanimitat en assemblea
general extraordinària, la cessió de l'immoble a la Fundació del Centre
d'Acolliment.
La conversió de la Fundació en ens autònom municipal és de l'any 1998 (10-31998), una nova modificació d'una sèrie de transformacions al llarg de quasi un
segle d'història, per anar definint un model concret de resposta institucional al
col·lectiu de persones amb un desarrelament més profund, a la gent del carrer, els
sense llar.
L'entrada en vigència de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) obliga a una adaptació estatuària i que
cal adoptar dins d'aquest exercici, en base a la incorporació d'una nova Disposició
Addicional 20 ena. a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú.
Les modificacions que s'han d'introduir són bàsicament:
a) L'adscripció: s'estableix l'obligació de què tot Consorci estigui adscrit a alguna de
les Administracions que el composen i seguint els criteris de selecció fixats en
aquesta Disposició Addicional 20 ena.
b) Règim pressupostari: la pressupostació, la comptabilitat i el control del Consorci
restarà sotmès a l'Administració d'adscripció. El pressupost del Consorci formarà part
del pressupost de l'Administració a la que s'adscrigui i s'inclourà al seu compte
general.
c) Règim de personal: el personal, laboral o funcionari, dels consorcis només
podrà procedir de la reassignació de llocs de treball de les Administracions consorciades i el seu règim jurídic serà el de l'Administració a la que estigui adscrit el
Consorci. Les retribucions del personal del Consorci en cap cas podran superar la de
l'Administració a la que s'adscrigui, segons els llocs de treball equivalents en
aquesta.
Cal tenir en compte la Disposició Addicional 13a. de la LRSAL respecte dels consorcis
que presten serveis mínims a què es refereix l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril reguladora de les bases de règim local, que queden exceptuats de la
previsió de nodrir-se només de la reassignació de personal de les Administracions
que la composen.
Així l'article 26.1.c. disposa que els municipis de més de 20.000 habitants per si
associats han de prestar en tot cas els serveis de prestació de serveis socials.
També la promulgació de la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de racionalització del
sector Públic i d'altres mesures de reforma administrativa introdueix novetats
rellevants en la relació dels consorcis i estableix l'obligació d'adequar els estatuts dels
consorcis, la dissolució i la liquidació del consorci a les seves previsions pel que fa el
dret de separació de les entitats consorciades, la dissolució i la liquidació del
consorci. El termini per aquesta adaptació a la LRSP finalitza el 18 de març de 2015.
La modificació dels estatuts es farà, a proposta de qualsevol dels ens consorciats
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per la Junta General amb acord de la majoria absoluta dels seus membres, i haurà de
ser aprovada pels òrgans respectius de cadascun dels ens consorciats de la mateixa
manera, disposada per a la seva aprovació.
De conformitat amb l'article 18è dels estatuts la modificació dels mateixos requereix
acord de majoria absoluta dels seus membres.
Per tot això la Comissió Informativa d'Hisenda i Gestió municipal sotmet a la
consideració de l'Ajuntament en Ple la següent:
Primer.- ADSCRIURE el consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials "La Sopa" a
l'Ajuntament de Girona, atenent a la major aportació anual (Disposició Addicional
20.2.f) i fixar el règim orgànic i econòmic i financer.
Segon.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci Centre d'Acolliment i
Serveis Socials "La Sopa", acordada per Assemblea General del Consorci de data 5
de novembre de 2014, d'acord amb el text que figura adjunt.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials "La
Sopa" als efectes de la informació pública centralitzada i conjunta de la modificació
estatutària, el seguiment de l'aprovació i ratificació per tots els membre, que l'integren i
la comunicació a l'ens d'adscripció i al registre d'entitats locals.
5. Adscripció del Consorci Ter a l'Ajuntament de Girona i modificació dels seus
Estatuts.
Amb la denominació Consorci Alba-Ter es va constituir l'any 1998 aquest ens
integrat per diversos ens locals amb les finalitats que es recullen als estatuts el
conjunt de les quals té com a element comú vertebrador la conca del riu Ter a fi de
possibilitar unes actuacions de planificació, promoció i altres iniciatives vinculades al
riu coordinades entre tots els municipis de la vora del riu i de la seva àrea d'influència
en tot el seu recorregut superant les limitacions que comportarien les actuacions
aïllades per part de cada municipi. És voluntat de seguir mantenint aquesta fórmula
de col·laboració conjunta a través de la participació en aquest ens.
L'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins
d'interès comú.
Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC)
preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim
i els estatus.
Els articles 312 a 324 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i
per tant amb un major detall aquests ens. Concretament l'article 322 del Reglament
relatiu a la modificació dels estatuts del consorci preveu que s'adopta amb l'acord
previ del seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les
administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats
per a l'aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents.
L'article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú contempla aquesta
organització i la Disposició addicional 20a. de la Llei, introduïda per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local estableix
que els estatuts del consorci han de determinar l'administració pública d'adscripció
d'aquest amb els criteris de prioritat que s'hi estipulen i disposa que estan subjectes
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al règim pressupostari, de comptabilitat i control d'aquest ens d'adscripció. Determina
també que el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent
exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les administracions participants
essent el règim jurídic el d'adscripció i les retribucions com a màxim equivalents als
d'aquella.
La DT 6a. de la LRSAL preveu un règim transitori d'adaptació d'un any i disposa que
el nou règim pressupostari, comptable o de control serà aplicable a partir de l'1 de
gener de 2015.
La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre
legal de regidors, d'acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2
ROAS.
Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots
aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la
Intervenció municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització i funcionament i
règim jurídic dels ens locals (ROF) i l'esmentat RD 1174/1987, informes que consten
a l'expedient.
La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió
Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d'acord amb allò que
determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre
altres, del ROF.
L'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària que
cal adoptar dins d'aquest exercici i que comporta, entre altres, l'adscripció del
Consorci a un dels ens que en formen part (DA 20 Llei 30/1992 en la redacció donada
per la LRSAL) essent inicialment l'Ajuntament de Girona, atenent a la major
aportació anual (DA 20.2.f) i, alhora, a la major població (DA 20.2.h) d'aquest
ens consorciat; això no obstant, es preveu també en la proposta d'estatuts que en
l'eventual canvi d'adscripció s'atendrà igualment als criteris normatius de prioritat
previstos normativament i referits en qualsevol cas al primer dia de l'exercici
pressupostari, d'acord amb la disposició esmentada.
Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, s'ha proposat també
l'adaptació dels estatuts respecte d'altres actualitzacions legals, de modificació en el
règim, organització i funcionament intern, ensems a qüestions menys rellevants i es
recull finalment un canvi de nom per passar-se a denominar simplement Consorci
del Ter, a diferència del nom originari Consorci Alba-Ter.
En l'Assemblea anual del Consorci que va tenir lloc el passat 2 d'octubre es va
acordar aquesta modificació estatutària i el seu sotmetiment a informació pública
preceptiva per un període de 30 dies. Prèviament, s'havia traslladat la proposta de
modificació d'estatuts tant als ens consorciats com a l'ens d'adscripció i a fi de recollir,
abans de la seva aprovació, suggeriments o aportacions al text proposat sense que,
en essència, s'hagués modificat finalment. Per tant, correspon ara la ratificació de la
modificació per part de tots els ens consorciats.
Per tot això la Comissió Informativa d'Hisenda i Gestió Municipal sotmet a la
consideració de l'Ajuntament en Ple la següent:
Primer.- ADSCRIURE el Consorci del Ter a l'Ajuntament de Girona i l'aprovació del
règim orgànic, econòmic i financer.
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Segon.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova
denominació Consorci del Ter) acordada per l'Assemblea General del Consorci per
acord plenari del passat 2 d'octubre, d'acord amb el text que figura adjunt.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci als efectes de la informació pública
conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels
membres que l'integren, i la comunicació a l'ens d'adscripció i al Registre d'Entitats
Locals.
6. Adscripció i Modificació dels Estatuts del Consorci de les Arts Escèniques.
El Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona, format pels ajuntaments de Salt i
Girona i per la Diputació de Girona ha d'adaptar els seus Estatuts abans del 31 de
desembre de 2014, per adaptar-los a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL),
determinant l'Administració Pública on quedi adscrit així com el seu règim
orgànic, econòmic i financer, d'acord amb la disposició addicional vintena de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del
procediment administratiu comú, introduïda per la LRSAL.
Igualment ha d'adaptar els seus Estatuts a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector públic i altres mesures de reforma administrativa i a l'acord
del ple de la Diputació de Girona, de 23 de setembre de 2014 pel qual es classifiquen
les entitats vinculades o dependents de la Diputació.
En aquest fi el Consell General del Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona, en la
sessió ordinària del dia 14 d'octubre de 2014, ha adoptat l'acord d'aprovació inicial de
la modificació dels seus estatuts per adaptar-los a les previsions de la normativa
esmentada, i l'ha comunicat a totes les entitats consorciades perquè sigui ratificat
amb les mateixes formalitats que per a l'aprovació dels Estatuts.
Per tot això la Comissió Informativa d'Hisenda i Gestió Municipal sotmet a la
consideració de l'Ajuntament en Ple la següent:
Primer.- RATIFICAR, de conformitat amb l'article 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
l'acord del Consell General del Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona de 14
d'octubre de 2014, d'aprovació inicial de la modificació dels articles 1
naturalesa, 11 gerència, 18 personal, 25 separació i 26 dissolució dels Estatuts del
Consorci, que queden redactats com segueix:
"Article 1
Naturalesa, personalitat jurídica i adscripció
1. El Consorci d'Arts Escèniques de Salt-Girona (d'ara endavant Consorci) és un ens
de dret públic de caràcter associatiu i voluntari.
2. El Consorci, de caràcter local, té personalitat jurídica pròpia i independent dels seus
membres i plena capacitat jurídica d'obrar per al compliment dels seus fins.
3. El Consorci estarà adscrit al membre d'aquest que, en cada exercici pressupostari i
per tot aquest període compleixi, en primer terme, amb els criteris de prioritat
establerts a la Disposició Addicional vintena de la Llei 30/1992, introduïda per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local.
4. El Consorci estarà subjecte al règim de pressupost, comptabilitat i control del
membre associat al qual estigui adscrit, sense perjudici de la seva subjecció a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
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financera.
Article 11
Gerència
1. La Gerència és l'òrgan d'administració ordinària del Consorci, que ha d'actuar
d'acord amb les directrius del Consell General i de la Comissió Executiva.
Correspon al Consell General nomenar la persona titular de la Gerència d'entre el
personal de les administracions consorciades.
2. El Gerent serà escollit d'acord amb els criteris d'Idoneïtat, mèrit i capacitat,
mitjançant un procediment que respecti la publicitat i la concurrència. En cas que la
persona designada en el càrrec no tingui la condició de funcionari/ària de
carrera, se sotmetrà a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció.
3. Correspon a la Gerència les funcions següents:
- Exercir la representació ordinària del Consorci davant les administracions públiques i
les altres institucions i entitats.
- Executar els acords de la Comissió Executiva.
- Elaborar el pressupost anual, la liquidació del pressupost i la memòria d'activitats de
l'exercici anterior.
- Donar suport en l'elaboració del contracte programa.
- Elaborar el pla d'actuació anual a partir de la proposta de programació i de
l'activitat de producció de El Canal que realitzi la Direcció Artística d'aquest
equipament.
- Efectuar les convocatòries de processos de selecció de personal.
- Contractar personal del Consorci, amb autorització prèvia de la Comissió Executiva, i
exercir-ne la direcció i la gestió així com la potestat disciplinària.
- Actuar com a òrgan de contractació, sens perjudici de les competències del
Consell General i de l'autorització prèvia de la Comissió Executiva en aquells supòsits
que prevegi el reglament de règim interior.
- Ordenar els pagaments, desenvolupar la gestió econòmica i gestionar el
patrimoni.
- Proposar convenis de col·laboració i subscriure els convenis que aprovi la
Comissió Executiva.
- Elevar a la Comissió Executiva les propostes que consideri oportunes per a la bona
marxa del Consorci i preparar les reunions de la Comissió Executiva.
- Exercir accions administratives i judicials en cas d'urgència.
- Exercir les funcions que la Comissió Executiva li delegui.
Article 18
Personal
El
personal, laboral o funcionari, del Consorci només podrà procedir de la
reassignació de llocs de treball de les Administracions consorciades, i el seu règim
jurídic serà el de l'Administració a la qual estigui adscrit el Consorci. Les
retribucions del personal
del
Consorci en cap cas podran superar les de
l'Administració a la qual s'adscrigui, segons els llocs de treball equivalents en
aquesta.
Article 25
Separació del Consorci i efectes de separació.
1. Qualsevol de les entitats consorciades pot acordar separar-se del Consorci si bé
amb les condicions següents:
a) Ha de formular un preavís d'un any.
b) Ha d'estar al corrent dels seus compromisos adquirits i garantir la liquidació de les
obligacions aprovades abans d'exercir el dret de separació.
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2. Quan un municipi deixi de prestar un servei, d'acord amb la Llei 27/2013, de 27
de desembre, i aquest servei sigui un dels prestats pel Consorci, el municipi podrà
separar-se'n.
3. El dret de separació s'haurà d'exercitar per escrit notificat a l'Assemblea
General del Consorci.
4. L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que
la resta dels seus membres acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al
consorci al menys dues administracions o dues entitats u organismes públics
vinculats o que depenguin de més d'una Administració.
5. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, la
quota de separació es calcularà per part de la intervenció del Consorci, atenent els
mateixos criteris a aplicar en el cas de liquidació. En el cas que el Consorci hagi de
procedir a la reducció de la plantilla de personal, motivat per la separació d'un o varis
membres, s'estarà al que disposi la legislació laboral, assumint en tot cas el membre o
membres que se separin els efectes indemnitzatoris corresponents.
6. S'acordarà per part del Consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el
pagament de la quota de separació, en el supòsit que sigui positiva, així com la
forma i condicions de pagament del deute que correspongui a qui exercita el dret de
separació si la quota és negativa.
Article 26
Dissolució
1. El Consorci s'ha de dissoldre quan així ho acordi el Consell General o per
impossibilitat legal o material per al compliment dels seus objectius.
2. L'acord de dissolució ha de ser ratificat per totes les entitats consorciades.
3. Amb l'acord de dissolució del Consorci s'extingeix la representació de tots els
seus òrgans per subscriure nous contractes i contreure noves obligacions, i es
nomena una comissió liquidadora.
4. L'acord de l'Assemblea General sobre la dissolució del Consorci ha d'especificar la
forma de liquidació del seu actiu i passiu i revertiment de les seves obres i
instal·lacions a les administracions consorciades, d'acord amb la ponderació dels
criteris de preservació de l'interès públic i d'equitat respecte a les aportacions que
hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la durada del Consorci.
5. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecte a la liquidació del
Consorci, resultarà d'aplicació el que disposa l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa."
Segon.- Sotmetre, l'acord d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts, a
informació pública per termini de 30 dies hàbils, mitjançant anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler
d'anuncis, de conformitat amb el que estableix l'article 160 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS).
Tercer.- Transcorregut el període d'informació pública sense haver-se presentat
reclamacions, aquest acord i el text modificat dels Estatuts del Consorci s'entendran
definitivament aprovats.
Quart.- Una vegada hagi quedat aprovat definitivament l'acord de modificació dels
estatuts es publicarà la modificació dels Estatuts en el BOP de Girona i referència
al DOGC, i es trametrà còpia de l'expedient o certificat dels acords adoptats, juntament
amb els estatuts a la Direcció General d'administració local als efectes de la
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inscripció a la secció complementària del Registre dels Ens locals, de conformitat
amb el que disposa l'article 313.5 del Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Cinquè.- Encomanar al Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona la realització, en nom
de l'Ajuntament de Girona, dels tràmits d'informació pública de l'acord de
modificació dels estatuts, amb la finalitat de realitzar-los conjuntament habilitant i
facultant expressament al Consorci per a la signatura dels documents que siguin
necessaris.
Sisè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester l'alcalde president de
l'Ajuntament de Girona per a la signatura de tots els documents que siguin
necessaris per a l'execució del present acord.
7. Adscripció i modificació dels estatuts del Consorci de les Gavarres
La disposició addicional 20ª de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la
redacció donada per la disposició final 2ª de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'administració local, disposa que els estatuts de
cada Consorci determinaran l'administració a la qual estarà adscrita, conforme els
criteris de prioritat que es detallen a l'apartat segon de la esmentada disposició
addicional.
Atès que conforme els criteris de prioritat establerts als següents apartats de
l'esmentada disposició addicional: d) Disposar d'un major control sobre l'activitat del
consorci degut a una normativa especial, i, f) Financi en més del cinquanta per cent
o, en el seu defecte en major mesura l'activitat desenvolupada pel consorci,
tenint en compte tant l'aportació del fons patrimonial com el finançament atorgat
cada any; l'administració a la que s'haurà d'adscriure el Consorci de les Gavarres
és la Generalitat de Catalunya.
Atesa la proposta de modificació dels estatuts rectors del Consorci de les
Gavarres redactada per la gerència i secretaria de la corporació, que suposa
l'adaptació d'aquests a les determinacions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'administració local o de la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa, així com l'actualització dels mateixos a la resta de la normativa vigent
i a les necessitats pròpies d'organització i funcionament de l'entitat.
Atès que correspon al Consell Plenari l'aprovació de les modificacions estatutàries, a
més de l'aprovació per part de les entitats consorciades.
Per tot això la Comissió Informativa d'Hisenda i Gestió Municipal sotmet a la
consideració de l'Ajuntament en Ple l'adopció de la següent:
Primer.- APROVAR l'adscripció del Consorci de les Gavarres a la Generalitat de
Catalunya.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació dels següents articles dels Estatuts del
Consorci de les Gavarres: articles 1,3,8,9,10,11,12,13,16,22 i 23 que quedarien amb
la següent redacció:
Article 1
El Consorci per a la protecció i la gestió de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres
es constitueix com a entitat pública consorciada entre els ajuntaments de Calonge,

10

Cassà de la Selva, Castell-Platja d'Aro, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l'Heura,
Celrà, Girona, Juià, la Bisbal, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Mont-ras
Palafrugell, Palamós, Quart, Sant Martí Vell, Santa Cristina d'Aro, Torrent i Vallllobrega, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, la Diputació de
Girona i la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els acords dels organismes
respectius, a fi de complir les finalitats assenyalades en els presents Estatuts i en la
seva Carta Programàtica.
En compliment del que disposa la Disposició Addicional 20a. de la Llei 30/1992, de
26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Disposició Final 2a.
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local, l'administració pública a què s'adscriu el Consorci de les
Gavarres és la Generalitat de Catalunya, atenent a que disposa d'un major
control sobre l'activitat del Consorci degut a una normativa especial (DA 20.2.d) i a la
major aportació anual (DA 20.2.f)
En l'eventual canvi d'adscripció s'atendrà als criteris normatius de prioritat previstos a
l'esmentada DA 20 en la forma que allí s'hi preveu i es referirà en qualsevol cas al
primer dia de l'exercici pressupostari.
L'adscripció a la Generalitat de Catalunya i d'acord amb l'esmentada DA 20 de la
Llei 30/1992, determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control
de l'administració d'adscripció, sens perjudici de la subjecció per mandat legal a la
Llei Orgànica 20/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
El control intern preceptiu previ, o fiscalització prèvia, dels actes susceptibles de
produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, serà
exercit per l' interventor nomenat segons l'article 9 d'aquests estatuts i per delegació
de l'Administració d'adscripció, essent en tot cas competència i responsabilitat
d'aquesta portar a terme una auditoria dels comptes anuals. El consorci forma part
del pressupost i s'ha d'incloure en el compte general de l'Administració Pública
d'adscripció.
El règim jurídic del Consorci de les Gavarres ve determinat per aquests Estatuts i pels
arts. 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
269 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya; arts. 312 a 324 del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret
179/1995 de 13 de juny i art. 7 i la Disposició Addicional 20a. de la Llei 30/1992, de 26
de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
administratiu comú introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'administració local; així com per la resta de
disposicions legals que li siguin aplicables en atenció al caràcter d'entitat pública
del Consorci de les Gavarres.
Article 3
1. L'àmbit d'actuació del Consorci de les Gavarres abastarà, en principi, l'àrea
delimitada per l'Espai d'Interès Natural (EIN) de les Gavarres i per l'àmbit
corresponent a l'espai de la Xarxa Natura 2000 amb el codi ES5120010.
2. Aquest àmbit podrà estendre's convenientment per la zona geogràfica de les
Gavarres i abastar nous municipis, sempre que aquests hagin estat admesos al
Consorci.
Article 8
1. El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Està
format per dos representants de la Generalitat de Catalunya, dos membres de cada
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administració supramunicipal i per un membre de cada ajuntament o entitat que
forma part del Consorci.
En cap cas seran nomenats com a representants persones extracorporatives.
2. En cas d'admissió de nous membres del Consorci, se'ls assegurarà l'adequada
representació en el Consell Plenari. La renovació dels membres del Consell Plenari
es farà d'acord amb la periodicitat que determinin les institucions, coincidint amb les
renovacions que es produeixin al si de les institucions que representen d'acord
amb els processos electorals, sens perjudici de la facultat de cada institució per
remoure el seu representant i designar-ne un de nou sempre que ho consideri
oportú.
3. Corresponen al Consell Plenari del Consorci, en relació al seu objecte i a les
seves finalitats, totes les competències que la llei atribueix al Ple municipal, sens
perjudici de les que aquests Estatuts atribueixen a altres òrgans consorciats i sens
perjudici que pugui delegar les que estimi convenients a altres òrgans, sempre
que siguin competències susceptibles de delegació d'acord amb la legislació de
règim local.
En tot cas, correspon al Consell Plenari amb caràcter indelegable:
a) L'elecció, entre els seus membres, del president i dels vicepresidents.
b) El nomenament i la remoció dels membres de la Comissió Executiva.
c) La contractació del gerent a proposta del president.
d) El nomenament dels secretari, interventor i tresorer del Consorci entre els
funcionaris d'habilitació nacional que presten serveis als ens locals que integren el
Consorci.
e) L'aprovació i la modificació dels presents Estatuts, sens perjudici de la necessitat
també de l'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.
f) L'aprovació de la Carta Programàtica.
g) L'aprovació del pressupost, dels plans i dels programes d'actuació anuals.
h) L'aprovació dels comptes anuals i de la memòria de gestió dels serveis.
i) L'admissió de nous membres del Consorci.
j) La dissolució i la liquidació del Consorci.
k) L'aprovació de la plantilla de personal.
l) En general totes les que la normativa de règim local estipula com de
competència del Ple Municipal i no hagin estat delegades a la Comissió Executiva, o
que en aquests Estatuts no són específicament atribuïdes a algun altre òrgan del
Consorci.
4. La sessió constituent del Consell Plenari s'haurà de celebrar dins dels quatre
mesos següents a la data de constitució dels ajuntaments resultants del procés
electoral.
Article 9
1. La Comissió Executiva és un òrgan permanent d'administració, de gestió i de
proposta. És nomenada pel Consell Plenari per majoria absoluta dels seus
components i estarà formada per un màxim de 10 persones: el president del
Consorci, que és membre nat, 1 representant de la Generalitat de Catalunya que
s'incorporin al Consorci, 1 per la Diputació de Girona, 1 pel Consell Comarcal del Baix
Empordà, 1 pel Consell Comarcal del Gironès i 5 representants dels ajuntaments que
formen part del Consorci.
2. Corresponen a la Comissió Executiva les funcions següents:
a) Informar els plans, programes d'actuació, d'inversions, pressupost i balanç, comptes
de pèrdues i guanys, propostes de gestió i de programes de gestió.
b) Aprovar la reglamentació interna del Consorci.
c) Aprovar els projectes d'obres instal·lacions i serveis i la seva contractació per raó
del seu import.
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d) Contractar obres, serveis, subministraments pel procediment negociat sense
publicitat, així com contractes privats fins a un màxim de 200.000 € de pressupost.
e) Valorar i informar la resta de contractació d'estudis i recerques.
f) Organitzar els serveis del centre, determinar la plantilla de personal, aprovar les
contractacions i els cessaments, la dedicació del personal i els encàrrecs de
funcions.
g) Autoritzar adquisicions, contractacions de béns, disposicions del patrimoni del
Consorci, amb facultat de subscriure aquells contractes necessaris per assolir les
seves finalitats.
h) Admetre els membres del Consell de Cooperació.
i) Qualsevol altra no atribuïda expressament per aquests estatuts a un altre òrgan.
Article 10
El càrrec de president tindrà una durada de quatre anys i endemés d'exercir la
presidència del Consell Plenari i de la Comissió Executiva serà també el president del
Consorci i, per tant, en serà el representant a tots els efectes i podrà comparèixer
sense necessitat de poder previ i especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i
jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció, així com davant de tot tipus de persones
públiques i privades, físiques i jurídiques.
L'exercici del càrrec de president comportarà també les funcions següents:
a) Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari i de la Comissió Executiva.
b) Autoritzar despeses, així com adjudicar i formalitzar contractes administratius de
caràcter menor.
c) Exercir la supervisió i vigilància de totes les activitats i serveis del Consorci
d) Aprovar la liquidació del pressupost donant-ne compte al Consell de Govern.
e) Les funcions que li siguin delegades tant pel Consell Plenari com per la Comissió
Executiva.
En els casos de vacant, d'absència o de malaltia el president serà substituït pel
vicepresident o pels vicepresidents designats pel Consell Plenari d'entre els membres
de la Comissió Executiva.
Article 11
1. El Consorci podrà comptar amb un/a Gerent
2. El gerent/a serà contractat per acord del Consell Plenari a proposta del
president.
3. Corresponen al gerent les funcions executives i les competències que
específicament li encomani el president o li deleguin el Consell Plenari o la Comissió
Executiva.
4. El gerent podrà disposar d'un equip tècnic de gestió, les funcions del qual seran
executar els acords dels òrgans de govern i d'acord amb les directrius del gerent.
Article 12
1. El Consorci comptarà amb un Consell de Cooperació que es constitueix com a
òrgan de consulta, participació i informació en les qüestions pròpies de l'àmbit
d'actuació del Consorci.
2. Podran formar part del Consell de Cooperació:
a) Les entitats cíviques, culturals, professionals, naturalistes i esportives vinculades a
les Gavarres, que estiguin degudament legalitzades, sol·licitin la seva admissió al
Consell de Cooperació i que aquesta sigui admesa.
b) Personalitats de reconeguda vàlua o destacades en l'estudi o la defensa de les
Gavarres que siguin proposades pel president i aprovades per la Comissió
Executiva.
3. Són funcions del Consell de Cooperació:
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a) Promoure mesures per coordinar els interessos dels sectors representats amb els
objectius i les actuacions del Consorci.
b) Fomentar actuacions d'interès comú entre les entitats i el Consorci.
c) Plantejar iniciatives, propostes i suggeriments per millorar l'assoliment dels objectius
del Consorci.
d) Ser informats periòdicament sobre el funcionament del Consorci.
e) Emetre informe sobre els assumptes que li siguin sotmesos.
4. Les sessions del Consell de Cooperació seran convocades i presidides pel president
del Consorci.
5. En el si del Consell de Cooperació podran formar-se comissions de caràcter
sectorial i grups de treball específics.
CAPÍTOL TERCER. Funcionament
Article 13
1. El Consell Plenari farà una sessió, que tindrà caràcter públic, com a mínim una
vegada a l'any . Es reunirà en totes les ocasions en què el president el convoqui, a
iniciativa pròpia o a sol·licitud d'una tercera part dels seus membres.
2. La Comissió Executiva es reunirà conforme el règim de sessions que acordi en la
seva sessió constitutiva i serà convocada pel president o a proposta d'una tercera
part dels seus membres.
3. De cada sessió en serà aixecada l'acta corresponent, en la qual es farà constar, si
s'escau, els vots particulars contraris a l'acord adoptat i els motius que els justifiquen.
4. Les convocatòries es faran per escrit amb la corresponent ordre del dia i hauran
de ser notificades, amb una antelació de dos dies hàbils, al membre de cada òrgan.
5. Per iniciar les sessions es considerarà que existeix quòrum en primera convocatòria
si hi són presents un terç dels seus components. En segona convocatòria, que tindrà
lloc mitja hora més tard, només serà necessària l'assistència de sis membres en el
cas del Consell Plenari i de tres membres en el cas de la Comissió Executiva i en
ambdós casos amb la presència del president i del secretari.
Article 16
El personal al servei del Consorci, s'integrarà en la plantilla aprovada pel Consell
Plenari, en la qual constarà el nombre, classificació, categoria, funcions i retribucions
dels llocs de treball.
El personal al servei del consorci pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament
d'una reassignació de llocs de treball de les administracions participants, amb el seu
règim jurídic de l'Administració Pública d'adscripció i amb retribucions que en cap
cas poden superar les que aquella estableix per a llocs de treball equivalents.
El personal propi del consorci abans de l'adaptació normativa operada per raó de la
Llei 27/2013 (LRSAL) s'adscriu amb efectes de l'01/01/2015 a l'Administració Pública
a la que queda adscrit el Consorci, i mentre sigui efectiva aquesta adscripció.
Article 22
En la separació del Consorci d'alguns dels seus membres, serà d'aplicació el que
disposen els articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa .
Article 23
1. El Consorci es dissoldrà per:
a) Incompliment de l'objecte.
b) Acord unànime dels membres que l'integren.
c) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
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d) Impossibilitat legal o material d'acompliment de les finalitats del Consorci.
e) Transformació del Consorci en una altra entitat, per acord de la majoria absoluta
dels seus membres.
2. L'acord del Consell Plenari sobre la dissolució del Consorci haurà de ser ratificat
pels òrgans competents del seus membres i especificarà la forma de liquidar l'actiu i
el passiu i de revertir les obres o instal·lacions a les administracions consorciades,
basant-se en la ponderació dels criteris de preservació de l'interès públic i d'equitat
respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la duració
del Consorci.
En la liquidació del Consorci serà d'aplicació el que disposa l'article 14 de Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa.
Segon.- En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin
al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu.
Tercer.- Sotmetre l'expedient a informació pública encarregant al Consorci de les
Gavarres la realització, en nom de l'Ajuntament de Girona, dels tràmits d’informació
pública de l'acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada
aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment habilitant i
facultant expressament al Consorci per a la signatura dels documents que siguin
necessaris.
Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l'Alcaldia- Presidència
per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució del present
acord.
8. Adscripció i Modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes.
El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), ens públic de
caràcter associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li
atribueix caràcter local i determina que el funcionament i l'actuació del mateix es
regirà pels Estatuts del Consorci i per la normativa de règim local.
Atesa l'entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local (LERSAL), es considera necessari procedir a
modificar determinats aspectes dels estatuts, que hauran d'adaptar-se a l'esmentada
normativa, determinant l'Administració Pública on quedin adscrits així com el seu
règim orgànic, econòmic i financer, d'acord amb la disposició addicional vintena de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i
del procediment administratiu comú, introduïda per la LRSAL.
D'altra banda el Consorci de les Vies Verdes de Girona com a entitat vinculada o
dependent de la Diputació de Girona, ha quedat classificada per acord del ple de 23
de setembre de 2014, segons les previsions de la Disposició Addicional Dotzena de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, redactada
conforme a la LRSAL, als efectes de determinar el nombre màxim de membres del
consell d'administració i òrgans superiors de govern o administració.
Atès que aquest Consorci ha quedat classificat en el grup 1 que determina que el
nombre màxim dels membres del Consell executiu és de 15, caldrà també fer
aquesta previsió en els estatuts.
Vist que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha aprovat inicialment la modificació
dels Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de
manera centralitzada, la comissió Informativa d'Hisenda i Gestió Municipal sotmet a
la consideració de l'Ajuntament en Ple l'adopció de la següent:
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Primer.- APROVAR l'adscripció del Consorci de les Vies Verdes a la Diputació de
Girona.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies
Verdes de Girona en els articles 3 naturalesa, 8 consell executiu, 10 gerència, 31
separació del Consorci i 33 dissolució, que queden redactats com segueix:
"Article 3. Naturalesa
1. El Consorci de les Vies Verdes de Girona, que té la consideració d'ens local i està
adscrita a la Diputació de Girona als efectes de la Disposició Addicional vintena
de la llei 30/1992, de 26 de novembre, introduïda per la LRSAL, és de caràcter
voluntari, de naturalesa administrativa i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de
plena capacitat jurídica i d'obrar per crear i gestionar serveis i activitats d'interès local o
comú, dintre de l'àmbit de les seves finalitats estatutàriament definides. Amb aquest
efecte pot realitzar actes d'administració i de disposició de béns, formalitzar
contractes, defensar judicialment i extrajudicialment els seus drets i, en general, dur
a terme tots els actes necessaris per assolir, d'acord amb la legislació aplicable a
cada supòsit, els objectius establerts en els presents Estatuts i pot emprar qualsevol
de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació de règim local.
Article 8. Consell Executiu
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat
equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un mínim de deu i un màxim de
catorze vocals.
Dintre del mínim de vocals s'hi preveuen:
- cinc diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la
Presidència (amb un vot ponderat cadascun d'ells equivalent a tres vots).
- cinc membres en representació de les diferents zones d'actuació.
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del seu
titular, un altre diputat o diputada de l'Assemblea General ha d'ocupar la seva
plaça al Consell Executiu.
3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per l'Assemblea
General a proposta dels representants de cada zona.
4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les persones
que ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció.
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d'actuació durant la
vigència del seu mandat, l'Assemblea General ha d'escollir el que hagi de
substituir-lo, a proposta dels i les representants de les zones corresponents i ha
d'exercir el càrrec per completar el període de temps que li falti al seu antecessor o
antecessora.
Article 10. Gerència, Secretaria i Intervenció
1. El gerent serà escollit d'acord amb els criteris d'idoneïtat, mèrit i capacitat,
mitjançant un procediment que respecti la publicitat i la concurrència. En cas que la
persona designada en el càrrec no tingui la condició de funcionari/ària de
carrera, se sotmetrà a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció.
2. El Consorci ha de tenir una Secretaria i una Intervenció de fons, els titulars de les
quals els ha de nomenar el Consell Executiu d'entre els funcionaris o les funcionàries
amb habilitació nacional que exerceixin llur càrrec en algun o alguns dels ens locals
consorciats.
Article 31. Separació del Consorci i efectes de la separació
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1. Cadascun dels ens consorciats pot separar-se del Consorci, sempre que doni un
preavís al mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d'antelació, que estigui
al corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i que en
garanteixi el compliment dels pendents.
2. Quan un municipi deixi de prestar un servei, d'acord amb la Llei 27/2013, de 27
de desembre, i aquest servei sigui un dels prestats pel Consorci, el municipi podrà
separar-se'n.
3. El dret de separació s'haurà d'exercitar per escrit notificat a l'Assemblea General del
Consorci.
4. L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la
resta dels seus membres acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al
Consorci, al menys dues administracions o dues entitats o organismes públics
vinculats o que depenguin de més d'una Administració.
5. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, la
quota de separació es calcularà per part de la Intervenció del Consorci, atenent els
mateixos criteris a aplicar en el cas de liquidació. En el cas que el Consorci hagi de
procedir a la reducció de la plantilla de personal, motivat per la separació d'un o varis
membres, s'estarà al que disposi la legislació laboral, assumint en tot cas el membre o
membres que se separin els efectes indemnitzatoris corresponents.
6. S'acordarà per part del Consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el
pagament de la quota de separació, en el supòsit que sigui positiva, així com la
forma i condicions de pagament del deute que correspongui a qui exercita el dret de
separació si la quota és negativa.
Article 33. Dissolució
1. El Consorci es pot dissoldre per les causes següents:
a) Per compliment de la seva finalitat
b) Per acord unànime dels ens consorciats
c) Per impossibilitat de continuar en funcionament
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant
e) Per incompliment de l'objecte
f) Per transformació del Consorci en un altre ens
g) Per expiració del termini inicial o de pròrroga de duració del Consorci
2. La dissolució del Consorci requereix l'acord de l'Assemblea General, adoptat amb
el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet, i en tot cas de la
majoria absoluta i del nombre legal de membres i la ratificació per part dels òrgans
competents dels ens consorciats. Si no s'assoleixen els acords esmentats, cada ens
consorciat conserva el seu dret de separació d'acord amb l'article anterior.
3. L'acord de l'Assemblea General sobre la dissolució del Consorci ha d'especificar la
forma de liquidació del seu actiu i passiu i revertiment de les seves obres i
instal·lacions a les administracions consorciades, d'acord amb la ponderació dels
criteris de preservació de l'interès públic i d'equitat respecte a les aportacions que
hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la durada del Consorci.
4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del
Consorci, resultarà d'aplicació el que disposa l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa."
Tercer.- En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin
al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu.
Quart.- Sotmetre l'expedient a informació pública encarregant al Consorci de les Vies
Verdes de Girona la realització, en nom de l'Ajuntament de Girona, dels tràmits
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d'informació pública de l'acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una
vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment
habilitant i facultant expressament al Consorci per a la signatura dels documents
que siguin necessaris.
Cinquè.- Facultar, tanàmpliament com en dret sigui menester a l'Alcaldia/Presidència
per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució del
present acord.
La senyora secretària explica que es compactaran els punts 4, 5, 6, 7 i 8 de l’ordre del
dia, que fan referència als Consorcis, amb els que la proposta és conseqüència de la
Llei 27/2013, de Racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL), i
també de la Llei 15/2014, de Racionalització del sector públic, que obliga a l’adscripció
dels Consorcis a una administració pública i també a la modificació dels seus estatuts.
Presenta les propostes la senyora Mª Àngels Planas, tinenta d’alcalde d’Hisenda i
Gestió Municipal, qui exposa, com ha dit la secretària, la Llei 27/2013, de l’LRSAL, i la
Llei 15/2014, de Racionalització del sector públic, han introduït importants
modificacions legislatives, especialment a la Llei de base de règim local, pel que fa a
les administracions, i per tant, també als ajuntaments i s’hagin de modificar les
regulacions d’organismes en què participen.
Les modificacions que s’han de fer són, en primer lloc, que cada consorci s’ha
d’adscriure a una administració; ha de ser la que faci major aportació o que tingui més
representants o que exerceixi més control o tingui més habitants.
En segon lloc, el règim orgànic, econòmic i financer serà el de l’administració a què
estigui adscrit, i si això provoca algun canvi, el nou règim serà d’aplicació a partir de l’1
de gener del 2015.
I en tercer lloc, pel que fa al personal, procedirà exclusivament a la reassignació dels
llocs de treball de les administracions participants. El personal també quedarà adscrit a
la mateixa administració del consorci, i si això provoca algun canvi, també serà a partir
del gener del 2015.
L’Ajuntament de Girona té cinc consorcis: dos queden adscrits al nostre Ajuntament,
com ha dit la secretària, el servei de la Sopa i el Consorci Alba-Ter, que passarà a dirse Consorci del Ter. Llavors, pel que fa al Consorci de les Vies Verdes, serà adscrit a
la Diputació de Girona; el Consorci d’Arts Escèniques, també a la Diputació, i el
Consorci de les Gavarres, a la Generalitat.
Obert debat, intervé la senyora Núria Terés, regidora del grup municipal d’ICV-EUiA,
qui exposa, en principi, és clar, tots aquests punts corresponen a obligacions
d’aquesta llei, LRSAL; nosaltres aquesta llei no la reconeixem, creiem que és una llei
absolutament injusta amb relació a l’autonomia dels ajuntaments i l’autonomia de les
diferents administracions. I ja com hem fet sempre, en no estar d’acord amb aquesta
llei, però com que l’Ajuntament no hi pot dir que no, nosaltres ens abstindrem pel que
fa a aquests punts.
Intervé el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa,
nosaltres, en la mateixa línia, considerem que aquesta llei és una imposició que té
efectes sobre el sistema democràtic del país i no la podem acceptar. Som conscients
que és una imposició i que no hi ha més remei que s’han de fer els canvis que es
proposen, però de cap de les maneres acceptem i donarem suport a la llei. També
optem per abstenir-nos.
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Intervé la senyora Pia Bosch, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, en el
nostre cas sí donarem suport als punts, però també volem deixar palès que per
nosaltres aquesta és una llei que està recorreguda al Tribunal Constitucional, que
esperem que aquest recurs prosperi, i que –ja ho varem dir en el seu moment i ho
volem reiterar– ens sembla que vulnera el principi de l’autonomia local, que no només
el consagren l’Estatut de Catalunya, la Constitució espanyola, sinó també la Carta
Europea de l’Autonomia Local. Per tant, volem que consti en acta que per part nostra
aquesta és una llei que esperem que pugui realment tornar enrere.
Ningú més demana la paraula i sotmeses les propostes números 4, 5, 6, 7 i 8 de
l’ordre del dia a votació s’aproven per vint vots a favor dels grups municipals de CiU,
PSC, PPC i els regidors no adscrits senyor Carlos Palomares Safarrés i senyora Glòria
Plana Yanes i cinc abstencions dels grups municipals de la CUP i ICV-EUiA i el regidor
no adscrit senyor Carles Bonaventura Cabanes. Suposant en tot cas, la majoria
absoluta necessària per l’adopció d’aquest acord.
En el punt 9,10 i 11 són tractats conjuntament.
9. Inici dels tràmits de dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal voluntària
de la Costa Brava.
El desembre de 1985 els Ajuntaments de la zona coneguda amb el nom de Costa
Brava es van fer càrrec del fet que el territori que tots aquests municipis abastaven
era una realitat geoturística prou caracteritzada per les seves condicions naturals i
dedicació al turisme, varen optar per constituir la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària Turística de la Costa Brava i en varen aprovar els Estatuts pels que
s'hauria de regir.
Amb motiu de l'aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local que obliga a les mancomunitats de municipis a
adaptar els seus estatuts, la Direcció General d'Administració Local Departament de
Governació i Relacions Institucionals ha tramès a aquest Ajuntament ofici on es
demana informació sobre les actuacions dutes a terme per part de la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària de la Costa Brava.
En tant que la Mancomunitat és inoperant des de fa molts anys, procedeix la seva
dissolució i a l'efecte i, de conformitat amb l'article 13 dels Estatuts, es precisa que
tots els Ajuntaments mancomunats adoptin l'acord de dissolució pel plenari amb el
quòrum de majoria absoluta legal.
Amb la finalitat de tramitar el corresponent expedient de dissolució de la referida
mancomunitat, es convenient centralitzar tots els tràmits a realitzar a través de
l'Ajuntament de Girona donant-ne trasllats a tots els municipis que la composen.
Per tot això la Comissió Informativa d'Hisenda i Gestió municipal sotmet a
consideració de l'Ajuntament en Ple la següent:
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Primer.- INICIAR la tramitació administrativa per la dissolució de la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària de la Costa Brava.
Segon.- Instar la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya
com a òrgan competent que incoï expedient de dissolució i emeti informe preceptiu.
Així com els Consells Comarcals afectats.
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els municipis membres perquè adoptin
acord al respecte.
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Quart.- Centralitzar tota la gestió de l'expedient i la realització dels tràmits necessaris
fins a la dissolució de la referida Mancomunitat a l'Ajuntament de Girona i
comunicar-ho a tots els membres que la composen.
10. Inici dels tràmits de dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal
Urbanística Girona-Vilablareix-Salt.
Per Decret 432/1981, de 12 de novembre, de Presidència de la Generalitat de
Catalunya (DOGC núm. 181, de 2 de novembre), va aprovar-se la constitució de la
Mancomunitat Intermunicipal Urbanística voluntària dels municipis de Girona i
Vilablareix amb la finalitat inicial i determinada de desenvolupar urbanísticament el
Pla Parcial "Abastaments", situat entre els dos termes municipals.
Per acord ulterior de la Comissió Gestora de la Mancomunitat, el 21 de juny de
1990, fou proposada la modificació dels estatuts en el sentit d'ampliar el seu àmbit
territorial d'actuació, incorporant l'espai situat al sector oest de la carretera de Santa
Coloma.
Posteriorment, i per assemblea de regidors celebrada el dia 11 de febrer de
1995, es va acordar la modificació dels estatuts, integrant en la mateixa Mancomunitat
el municipi de Salt, per resultar afectat un espai del seu terme municipal,
coincident amb l'àmbit en el qual estava previst l'emplaçament d'una terminal de
transports.
Aquesta modificació va afectar la pròpia denominació de la Mancomunitat que va
substituir-se per l'actual Mancomunitat Urbanística Girona-Vilablareix-Salt
Formalment la Mancomunitat no està incursa en causa de dissolució per resultar
ajustada a les exigències de l'article 44 de la LRBRL, conforme la disposició transitòria
onzena de la LRSAL.
La Mancomunitat Intermunicipal té naturalesa urbanística conferida i, en conseqüència
està concebuda per l'exercici de la competència pròpia definida en l'article 25.2) de
la LRBRL, relativa a l'Urbanisme, als efectes de la redacció, elaboració, modificació i
execució del planejament o de l'exercici conjunt de les obres urbanístiques o
d'infraestructures i de serveis necessaris en l'indicat àmbit territorial.
L'article 24 dels estatuts que regulen la dissolució de la Mancomunitat, preveu com a
causa, que així es determini per disposició legal o que s'esgoti l'activitat urbanística
que constitueix el seu objecte.
- Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració
local. Disposició transitòria onzena, LRSAL
- Llei 7/1982, de 2 d'abril, de Bases de règim local, articles 25 i 26 i 44
- Llei 2/2013, de 28 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, article 121
- Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es regulen les mancomunitats de
Catalunya, article 50.
Vist l'informe emès per l'Assessoria Jurídica de Règim Interior on es conclou la
conveniència d'iniciar el procediment per a la dissolució de la Mancomunitat
Intermunicipal Urbanística Girona-Vilablareix-Salt, per la finalització del Pla parcial
Abastaments" i l'emplaçament d'una terminal de transports per la que fou creada.
Per tot això la comissió Informativa d'Hisenda i Gestió Municipal sotmet a la
consideració de l'Ajuntament en ple l'adopció de la següent:
Primer.- INICIAR la tramitació administrativa per la dissolució de la Mancomunitat
Intermunicipal Urbanística Girona-Vilablareix-Salt.
Segon.- Instar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
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Catalunya com a òrgan competent que incoï expedient de dissolució i emeti
informe preceptiu. Així com els Consells Comarcals afectats.
Tercer.- Instar a l'Assemblea de la Mancomunitat Intermunicipal Urbanística GironaVilablareix-Salt integrada per tots els membres corporatius dels municipis que la
composen que adoptin els acords d'inici de dissolució.
11. Inici dels tràmits de dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària
del Gironès.
La Mancomunitat Intermunicipal del Gironès, integrada inicialment pels municipis de
Girona, Celrà, Flaçà, Bescanó, Sant Gregori, Cervià de Ter, i Caldes de Malavella, fou
formalment constituïda segons decret de 28 de març de 1983, del conseller de
Governació de la Generalitat de Catalunya, amb destinació a la prestació del servei
d'escorxador central de carns i altres serveis d'interès comarcal.
Segons acord plenari adoptat en sessió de 17 de febrer de 1987, fou manifestada la
voluntat de modificar els estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal del Gironès amb
la finalitat d'ampliar el seu àmbit competencial, tot incloent la possibilitat de
gestionar la prestació dels serveis d'incineració de residus sòlids, depuració d'aigües
residuals, sanejament i abastament d'aigua potable, per així respondre a les
necessitats i demandes dels municipis integrants.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració
local, disposa en la seva disposició transitòria onzena que les mancomunitats de
municipis han d'adaptar els seus estatuts al que preveu l'article 44 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, per no incórrer en causa de
dissolució; i que les seves competències estan orientades exclusivament a la
realització d'obres i a la prestació de serveis públics que siguin necessaris perquè els
municipis puguin exercir les competències o prestar els serveis relacionats en els
articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
L'únic servei que presta la Mancomunitat Intermunicipal del Gironès és l'escorxador,
a través de la societat concessionària "Escorxador de Girona, SA, en els termes i
abast del plec de condicions regulador de la seva explotació, adjudicada per acord
plenari de la Mancomunitat del 10 d'octubre de 1985.
El RD 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i
liberalització de l'activitat econòmica, en el seu article 24 va modificar l'article 26 de
la LRBRL en el sentit de suprimir el servei d'escorxador com a servei mínim obligatori
en els municipis de 20.000 habitants.
La pròpia LRSAL ha suprimit també l'escorxador com a competència pròpia dels
municipis.
Es constata també una situació d'inoperativitat formal i administrativa per part de la
Mancomunitat Intermunicipal del Gironès.
- Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració
local. Disposició transitòria onzena.
- Llei 7/1982, de 2 d'abril, de Bases de règim local, articles 25 i 26 i 44
- Llei 2/2013, de 28 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, article 121
- Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es regulen les mancomunitats de
Catalunya, article 50
- RDL 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i
liberalització de l'activitat econòmica (article 24)
Vist l'informe emès per l'Assessoria Jurídica de Règim Interior on es conclou la
conveniència d'iniciar el procediment per a la dissolució de la Mancomunitat
Intermunicipal del Gironès tant per la supressió del servei d'escorxador com a
servei mínim obligatori dels municipis de més de 20.000 habitants com per la
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situació d'inoperativitat formal i administrativa de la Mancomunitat.
Vist l'informe jurídic sobre el procediment a seguir per la dissolució, la Comissió
Informativa d'Hisenda i Gestió Municipal sotmet a la consideració de l'Ajuntament en
ple d'adopció de la següent:
Primer.- INICIAR la tramitació administrativa per la dissolució de la Mancomunitat
Intermunicipal del Gironès.
Segon.- Instar la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya
com a òrgan competent que incoï expedient de dissolució i emeti informe preceptiu.
Així com els Consells Comarcals afectats.
Tercer.- Instar a l'Assemblea de la Mancomunitat Intermunicipal del Gironès integrada
per tots els membres corporatius dels municipis que la composen que adoptin els
acords d'inici de dissolució.
La senyora secretària explica que es tractaran els punts números 9, 10 i 11
conjuntament, que fan referència a les Mancomunitats de les que forma part
l’Ajuntament de Girona i suposa iniciar els tràmits per a la dissolució, tant de la
Mancomunitat intermunicipal voluntària de la Costa Brava, la Mancomunitat
intermunicipal urbanística Girona-Vilablareix-Salt i la Mancomunitat intermunicipal
voluntària del Gironès, també a conseqüència de la Llei 27/2013, de Racionalització i
sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).
Presenta les propostes la senyora Mª Àngels Planas, tinenta d’alcalde d’Hisenda i
Gestió Municipal, qui exposa, les mancomunitats també estan afectades per l’LRSAL,
que obliga a adaptar els estatuts i si no són rendibles, s’han de dissoldre. Tenim
aquestes tres mancomunitats, com ha dit la secretària: la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària Turística de la Costa Brava, que fa molts anys que és inoperativa, i per tant,
procedim a dissoldre-la.
Pel que fa a la Mancomunitat Intermunicipal del Gironès, aquesta és la que gestionava
l’escorxador. També fa molt de temps que no s’han reunit i que no s’ha adoptat cap
acord. I que el servei públic d’escorxador fa uns anys que ha deixat de ser un servei
mínim obligatori per als municipis grans, i per tant, també anem a la seva dissolució i
liquidació.
I pel que fa a la Mancomunitat Urbanística de Girona, Vilablareix i Salt, que
desenvolupava el Pla Mas Xirgu, també tramitem la seva dissolució.
Moltes gràcies.
Obert debat, intervé la senyora Núria Terés, regidora del grup municipal d’ICV-EUiA,
qui exposa, només afegir un parell de qüestions pel que fa a la Mancomunitat
Intermunicipal Urbanística Girona - Vilablareix - Salt. Bé, tenim alguns interrogants
amb relació a tot el tema dels temes pendents, com la junta de compensació, una mica
saber com quedarà tot això. I per tant, en la dissolució, ens balla una mica aquest
tema.
I després, pel que fa al que comentava al darrer punt, sobre l’escorxador, és clar, aquí
hi ha unes afectacions sobre el retorn del terreny sobre el qual està construïda
l’edificació, l’edificació també serà, doncs, propietat de l’Ajuntament. Jo entenc que és
una qüestió purament tècnica la que es planteja, però sí que té, diguéssim, unes
derives també amb relació a altres temes que creiem que estaria bé conèixer una mica
quin és el futur de tot plegat.

22

I, bé, igual que en el punt anterior, la nostra posició, pels mateixos arguments, serà
l’abstenció.
Intervé el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa,
per part nostra som coneixedors una mica de la problemàtica que hi ha a l’escorxador.
També sabem que avui és una qüestió tècnica la que s’aprova; no estem parlant ni
debatent sobre la situació de l’escorxador, però fa anys que se’n parla. A l’anterior
mandat no es van resoldre els problemes, han passat tres anys i escaig des d’aquest
mandat. Vostè, senyor Fàbrega, coneix també els problemes que hi ha allà.
A nosaltres hi ha qüestions que ens amoïnen, com el tema del benestar animal, la
precarietat laboral dels treballadors… És un escorxador que presta un servei
principalment a comunitats musulmanes, per tant, és important que hi sigui i, d’alguna
manera, l’Ajuntament no se’n pot desentendre. Pensem que s’ha de prendre una
decisió amb relació a aquesta instal·lació.
Ningú més demana la paraula i sotmeses les propostes números 9, 10 i 11 de l’ordre
del dia a votació s’aproven per vint vots a favor dels grups municipals de CiU, PSC i
PPC i els regidors no adscrits senyor Carlos Palomares Safarrés i senyora Glòria
Plana Yanes i cinc abstencions dels grups municipals de la CUP i ICV-EUiA i el regidor
no adscrit senyor Carles Bonaventura Cabanes. Suposant en tot cas la majoria
absoluta necessària per l’adopció d’aquest acord.
12. Aprovació de preus contradictoris i del pressupost de liquidació de les obres
d'urbanització del Passeig de la Devesa, en àmbit de carrer, des de la plaça de la
Sardana fins l'entroncament amb el carrer Joaquim Vayreda.
Per acord del Ple de l'Ajuntament de data 8 de juliol de 2013, es va aprovar
l'expedient de contractació administrativa de les obres d'urbanització del Passeig de
la Devesa, en àmbit de carrer, des de la plaça de la Sardana fins l'entroncament amb
el carrer Joaquim Vayreda, amb un import de licitació màxim de 798.283,46 €, IVA
exclòs, 965.922,99 € (21% d'IVA inclòs).
Per acord del Ple de l'Ajuntament de data 18 de novembre de 2013, es va
acordar l'adjudicació de les esmentades obres a l'empresa ÀRIDS VILANNA,
SLU, amb NIF B-17240730, pel preu de quatre-cents seixanta-set mil vuit-cents deu
euros, 467.810,00 € (IVA exclòs), 566.050,10 € (21% d'IVA inclòs).
En data 16 d'octubre de 2014 l'arquitecta municipal, senyora Xisca Salom Gayà,
conjuntament amb l'arquitecte municipal, senyor Joaquim Roura Poch, amb la
conformitat del cap d'Urbanisme, senyor Xavier A rtés Bosch, han emès informe
proposant la necessitat d'incorporar noves partides no previstes inicialment en el
projecte, degut a error o omissions atribuïbles al projecte, així com l'aprovació del
pressupost de liquidació.
Adjunta al mateix la proposta de preus contradictoris acordats per la direcció
facultativa de les obres i l'esmentada empresa adjudicatària.
Consta a l'expedient l'acta de recepció de les obres de data 9 de juliol de 2014.
L'aprovació dels preus contradictoris no ha estat acordada per l'òrgan de
contractació en el moment oportú, ja que les obres es troben executades. El
Director d'Obres les ha autoritzat, d'acord amb l'informe tècnic, per tal de poder
complir amb el termini d'obra i no interferir amb el retorn a la quotidianitat dels
veïns i usuaris de la zona i facilitar un major control en l'ús del carrer i de l'accés
irresponsable al Parc de la Devesa per aquest lloc concret.
Vist que el pressupost de liquidació és de 841.779,08 €, IVA exclòs, 1.018.552,69 €
(21% d'IVA inclòs) la qual cosa representa un increment del 5,448643518% respecte
del pressupost de licitació aprovat, essent per tant l'import d'aquest increment de
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43.495,62 € (IVA exclòs), 52.629,70 € (21% d'IVA inclòs).
En compliment d'allò que disposen els articles 105, 107, 108, 210, 219 i 234 del
TRLCSP i als articles 102 i 158 del Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques.
D'acord amb el principi d'enriquiment injust i la Jurisprudència existent, entre ells la
Sentència del Tribunal Suprem de 28 de gener de 2000.
Vist l'informe tècnic de data 16 d'octubre de 2014 en el que es declara que ha
estat necessària la incorporació de noves partides no previstes inicialment en el
projecte degut a errors o omissions atribuïbles al projecte i en el que se sol·licita
l'aprovació de preus contradictoris per concórrer el supòsit de l'article 107.1.a) del
TRLCSP.
D'acord amb el previst a l'article 107.1.a) del TRLCSP, d'inadequació de la prestació
contractada per satisfer necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte
degut a errors o omissions en la redacció del projecte.
Vist que la modificació contractual no afecta a una condició essencial ja que no
supera el 10 % del preu d'adjudicació.
Atesa la proposta acordada entre el contractista i la direcció facultativa de les
obres referents als preus contradictoris, s’entén efectuat el tràmit d'audiència al que
es refereixen els articles 234 del TRLCSP i 102 del RGLCAP.
Primer.- APROVAR els preus contradictoris, corresponents a de les obres
d'urbanització del Passeig de la Devesa, en àmbit de carrer, des de la plaça de la
Sardana fins l'entroncament amb el carrer Joaquim Vayreda, informats favorablement
per l'arquitecta municipal, senyora Xisca Salom Gayà, i l'arquitecte municipal, senyor
Joaquim Roura Poch, amb la conformitat del cap d'Urbanisme, senyor Xavier Artés
Bosch, i que consisteix en el següent:
PCONT0321 Sifó PVC D-200. Subministrament i col·locació de sifó de PVC D-200
color teula, inclou colzes i accessoris: 368,45 €/ut
PCONT0322 "Pàquers" a la xarxa existent. Formació de segellat de juntes en xarxa
existent, tipus "pàquer": 604,25 €/ut
PCONT0323 Arrels i reparacions xarxa existent. Treballs a xarxa existent consistents
en excavació per localització escomeses existents, tubs, embornals, connexions a
xarxa amb reparacions de col·lector. Excavació en col·lectors en els llocs on hi ha
presència d'arrels, segons inspecció càmera, tallar tub existent, extracció arrels i
reparar canonada existent. Neteja, reparació i reposició de pous existents amb mitjans
manuals. Intervenció en 28 punts de xarxa, en escomeses i embornals, 15
intervencions per a reparació arrels i 8 unitats de pous: 4.446,17 €/ut
PCONT0324 Enderroc manual per connexions. Enderroc manual en encontres amb
façanes, per a la connexió de pluvials i reposició pluvial vist: 172,63 €/ut.
PCONT0331 Embornal en entroncaments. Formació d'embornal igual als existents
a les zones d'entroncament. Inclou enderroc, neteja i reposició del mateix: 106,95
€/ut
PCONT0411 Marc aparent per a tapes d'aigua potable. Marc aparent per a tapes
d'aigua potable circulars: 111,80 €/ut
PCONT0441 Enderroc manual de xarxa existent amb reposició. Enderroc manual
de la xarxa existent i reposició degut a que part de la xarxa està alta de cota:
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201,75 €/ut
PCONT0451 Treballs de desmuntar i muntar cablejat existent de semàfor. Treballs
de desmuntar, reparació i tornar a muntar cablejat del semàfor a la plaça triangular.
Inclou la mà d'obra i el material: 440,00 €/ut
PCONT0461 Escomeses de gas amb tapa de PVC. Subministrament i col·locació
d'escomeses de gas amb tapa de PVC segons normativa de gas. Inclou mà d'obra
i material: 94,45 €/ut.
PCONT0511 Llit de morter per a peça VS5. Llit de morter sota de la llamborda tipus
VS5, de 5 cm de gruix, sobre base compactada: 5,62 €/m2
PCONT0512 Vorada recta de formigó color arena tipus americà. Vorada recta tipus
TR-13, de formigó doble capa amb secció especial tipus Americà de Breinco o
equivalent, color arena, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R3,5 Mpa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de
25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb morter M-5: 38,83 €/ml
PCONT0521 Base formigó HM-20/B/20/l. Base de formigó HM-20/B/20/l, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat: 8,83 €/m2
PCONT0531 Impermeabilització edifici carrer Camp de Mart amb reposició paviment.
Impermeabilització en l'entroncament entre edifici i la vorera del carrer Camp de
Mart. Inclou el repicat manual i excavació manual, formació d'encofrat perdut,
formigó armat, làmina impermeabilitzant i reposició de paviment existent: 894,43 €/ut
PCONT0532 Desplaçament de mobiliari amb reposició paviment. Desplaçament de
mobiliari col·locat (banc i paperera), recol·locació de "MUPI" (sobre base de formigó i
connexió elèctrica), recol·locació de senyalització vertical (parada bus), col·locació de
pilones carrer de Camp de Mart..., amb reposició de paviment col·locat: 1.353,00 €/ut
PCONT101 Extracció de soca de plàtan. Extracció de soca amb arrels de plàtan
existent amb fongs, existent amb càrrega a l'abocador. Segons noves directrius de
l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament: 774,15 €/ut
PCONT1031 Subministrament Platanus Hispanica (Meridional) perímetre 25 a 30 cm.
Subministrament de Platanus Hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30
cm, en contenidor. Platanus cultivat a Girona, llistats sense capolar la guia principal i
guies laterals. Inclou la incorporació de tutors a cada arbre: 261,38 €/ut
PCONT121 Pilona retràctil model municipal. Subministrament i instal·lació de pilona
retràctil electrohidràulica automàtica model MO-99A, color negre, incorpora banda
reflectant. Sistema automàtic amb possibilitat de les següents ordres de detecció:
sistema de seguretat amb aspires de detecció, comandament a distància, targeta de
programació horària... Model municipal segons noves directrius del Servei de Mobilitat:
2.337,58 €/ut
PCONT122 Equip controlador amb armari model municipal. Equip controlador per
un control d'accés i gestor de senyals externs dels equips detectors de vehicles,
central d'accés i central hidràulica, amb armari perfectament condicionat i ventilat per
ubicació dels equips electrònics. Model municipal segons noves directrius del Servei
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de Mobilitat de l'Ajuntament: 2.620,80 €/ut
PCONT123 Pilona entrada. Subministrament i col·locació de pilona fixa model MO99F per impedir el pas lateral dels cotxes per dins de parterre. Inclou anclatges i
subjeccions: 904,15 €/ut
PCONT13011 Programador reg. Subministrament i muntatge de programador TBOS
2 estacions amb connexions, bateries i comprovacions. Segons noves indicacions
de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament: 897,15 €/ut
PCONT13012 Arqueta reg. Treballs de refer arqueta executada, segons directrius
contradictòries de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament. Enderroc d'arqueta de
40x40 cm. Execució de nova arqueta de 80x80 cm amb modificacions dins arqueta
nova: incorporació de regulador de pressió per a cada sector, vàlvula manual per a
cada sector, "ràcord" 2 peces. Adaptació de la xarxa executada a la nova disposició
esmentada: 2.450,00 €/ut
PCONT15011 New jerseys tancament. Tancament de carrers amb transport i
col·locació de "new jerseys" de formigó, en vàries fases d'obra: 1.116,30 €/ut
PCONT15012 Equips de protecció maquinària. Equips especials de protecció, degut
a la presència d'un fong en l'arbrat de la Devesa. Inclou producte de desinfecció
de maquinària de l'obra i equipatge del personal per a la seva aplicació, segons plec
del Pla d'actuació d'obra dins el Parc de la Devesa: 1.793,50 €/ut
Segon.- L'aprovació d'aquests preus contradictoris fa augmentar el pressupost inicial
de l'obra, de manera que un cop aplicada la baixa de licitació i el 21% en concepte
d'IVA representa la quantitat de trenta mil vuit-cents quaranta-dos euros amb cinc
cèntims (30.842,05 €), dels quals 25.489,30 € corresponen a la base imposable i
5.352,75 € a l'IVA calculat al 21%. El que suposa un 5,448643518% d'increment del
pressupost d'adjudicació (566,050,10€, IVA inclòs). 4.237,04 € amb càrrec a la partida
2014 300 15100 60919 Passeig devesa. 26.605,01 € amb càrrec a la partida 2014
300 15100 60919 (A 14/55826) Passeig devesa.
Tercer.- Aprovar el pressupost de liquidació de les obres d'urbanització del Passeig de
la Devesa, en àmbit de carrer, des de la plaça de la Sardana fins l'entroncament
amb el carrer Joaquim Vayreda, pel preu d'un milió divuit mil cinc- cents cinquantados euros amb seixanta-nou cèntims (1.018.552,69 €), dels quals 841.779,08 €
corresponen a la base imposable i 176.773,61 €, a l'IVA calculat al 21%.
L'import del pressupost de liquidació, un cop aplicada la baixa de licitació, representa
la quantitat de cinc-cents noranta-sis mil vuit-cents noranta-dos euros amb quinze
cèntims (596.892,15 €), IVA inclòs, dels quals 493.299,30 € corresponen a la base
imposable i 103.592,85 € a l'IVA calculat al 21%.
Presenta la proposta la senyora Ma. Àngels Planas, tinenta d’alcalde d’Hisenda i
Gestió Municipal, qui exposa, per acord de ple del 8 de juliol, es va aprovar l’expedient
de contractació administrativa de les obres d’urbanització del passeig de la Devesa en
l’àmbit del carrer de la plaça de la Sardana fins a l’entroncament amb el carrer
Joaquim Vayreda, per 965.922,99 euros, IVA inclòs. També per acord de ple del 18 de
novembre del 2013, es va acordar l’adjudicació a Àrids Vilanna. I el 16 d’octubre del
2014, ens han emès un informe proposant que hi ha la necessitat d’incorporar noves
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partides que no estaven previstes inicialment en el projecte i així com la seva
aprovació i liquidació.
Aquest increment representa un 5,44 per cent, per sota del 10 per cent màxim que
preveu la llei, i per tant, portem a aprovar aquests preus contradictoris, així com la
seva liquidació.
Moltes gràcies.
Obert debat, intervé la senyora Amèlia Barbero, regidora del grup municipal del PSC,
qui exposa, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta. Però sí que voldríem
comentar que en consultar aquest matí l’expedient hem vist que el procediment que ha
seguit Urbanisme s’aparta una miqueta del que és habitual, ja que la recepció d’obra
va tenir lloc el 9 de juliol i els preus contradictoris s’aproven quatre mesos més tard,
quan normalment els preus contradictoris, que són les modificacions dels projectes,
s’han de passar a l’òrgan de contractació quan toca.
Fa ús de la paraula la senyora Mª Àngels Planas, qui explica, dir que és una
excepcionalitat. Vostè sap que durant aquests anys que portem al Govern no portem
mai preus contradictoris. Recordar que altres vegades s’havien portat preus
contradictoris a moltes licitacions i dir que suposo que els sobta perquè és una
excepcionalitat dintre de tots aquests anys. Realment no s’han de portar, però ha estat
així.
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
13. Adjudicació de les obres de modificació del projecte d'urbanització de la
Frontissa de Santa Eugènia (fase 2).
Atesa la necessitat de contractar les obres relatives a la modificació del projecte
d'urbanització a la Frontissa de Santa Eugènia (fase 2), el Ple de la Corporació, en
sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2014, va acordar iniciar i aprovar el corresponent
expedient de contractació administrativa, de conformitat amb els articles 109 i 110 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP).
Als efectes de licitació i al tractar-se d'un contracte que admet fraccionament al ser
susceptible d'utilització separada però que alhora constitueix una mateixa unitat
funcional, l'objecte del contracte es divideix en dos lots:
- LOT 1: obres generals de modificació del projecte d'urbanització a la Frontissa de
Santa Eugènia (fase 2), per un import de 1.721.598,30€, IVA exclòs.
- LOT 2: obres d'instal·lació d'aigua potable del projecte d'urbanització a la Frontissa
de Santa Eugènia (fase 2), per un import de 36.493,98€, IVA exclòs.
Vist que el valor estimat del contracte, IVA exclòs, ascendeix a la quantitat de
1.758.092,28€, el procediment d'adjudicació aplicat és l'obert, atenent a diferents
criteris de valoració, de conformitat amb els articles 138, 150, 157 i ss del
TRLCSP.
En data 8 de setembre de 2014 finalitzà el termini de presentació de proposicions.
En data 22 de setembre de 2014, la Mesa de Contractació procedí a l'acte públic
d'obertura de les 19 ofertes presentades.
Vist l'informe de valoració de les ofertes, emès en data 1 d'octubre de 2014 per
l'arquitecta municipal encarregada de la mateixa, l'oferta econòmicament més
avantatjosa, tant pel que fa al Lot 1 com pel que fa al Lot 2, ha estat la presentada
per l'empresa TEYCO, SL.
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De conformitat amb l'esmentat informe de valoració, la Mesa de Contractació, en
reunió celebrada el dia 2 d'octubre de 2014, proposa l'adjudicació dels dos Lots que
composen les obres de modificació del projecte d'urbanització a la Frontissa de Santa
Eugènia (fase 2) a favor de l'empresa TEYCO, SL.
En compliment de l'establert a l'article 151.2 del TRLCSP, mitjançant resolució de
l'Alcaldia-Presidència, de data 13 d'octubre de 2014, es va requerir a l'esmentada
empresa per tal que presentés la documentació justificativa d'haver constituït les
corresponents garanties definitives i d'haver abonat l'import relatiu al preu de
l'anunci de licitació publicat al BOP.
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert.
Atès que el valor estimat del contracte, IVA inclòs, ascendeix a la quantitat de
2.127.291,66€, l'òrgan de contractació és el Ple de la Corporació, de conformitat amb
els punts 1 i 14 de la Disposició Addicional Segona del TRLCSP en relació al decret
de delegació d'atribucions al Ple, aprovat per acord plenari de constitució de
l'ajuntament de 12 de juliol de 2011.
En compliment de l'establert a l'article 151.3 del TRLCSP, la Tinenta d'Alcalde
d'Hisenda i Gestió Municipal sotmet a la consideració del Ple de la Corporació
l'adopció dels següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el LOT 1 de les obres de modificació del projecte d'urbanització
a la Frontissa de Santa Eugènia (fase 2), corresponent a les Obres Generals, a favor
de l'empresa TEYCO, SL, amb NIF. B08156572, pel preu d'un milió dos-cents
setanta-set mil cent seixanta-nou euros amb quaranta-dos cèntims (1.277.169,42€),
IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en un milió cinquanta-cinc mil cinc-cents onze euros amb
noranta-dos cèntims (1.055.511,92€) de pressupost net i dos-cents vint-i-un mil siscents cinquanta-set euros amb cinquanta cèntims (221.657,50€) d'IVA calculat amb
un tipus del 21%.
A més de l'adjudicatària han participat en la licitació del LOT 1, les següents
empreses:
- ARGON INFORMÀTICA, SA
- ROMERO GAMERO, SA
- RUBAU-TARRÉS, SAU
- FERROVIAL AGROMAN, SA
- XAVIER ALSINA, SA
- EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU
- AQUAMBIENTE, SAU
- COMSA, SAU
- CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
- BIGAS GRUP, SLU
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- CONSTRUCCIONES RUBAU, SA
- OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU
- GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA, SA
- MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU
- UTE: AGLOMERATS GIRONA, SA - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
- SALVADOR SERRA, SA
- AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA
Les característiques i avantatges de l'oferta adjudicatària del LOT 1, determinants de
la seva selecció davant les restants ofertes presentades, queden detallades en
l'informe de valoració dels diferents criteris d'adjudicació degudament puntuats,
essent els següents:
- Preu de l'oferta: 95 punts
- Termini de garantia: 5 punts
- TOTAL PUNTUACIÓ: 100 punts
Segon.- ADJUDICAR el LOT 2 de les obres de modificació del projecte d'urbanització
a la Frontissa de Santa Eugènia (fase 2), corresponent a les Obres d'Instal·lació
d'Aigua Potable, a favor de l'empresa TEYCO, SL, amb NIF. B08156572, pel preu de
vint-i-set mil setanta-tres euros amb nou cèntims (27.073,09€), IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en vint-i-dos mil tres-cents setanta-quatre euros amb
quaranta-sis cèntims (22.374,46€) de pressupost net i quatre mil sis-cents noranta-vuit
euros amb seixanta-tres cèntims (4.698,63€) d'IVA calculat amb un tipus del 21%.
A més de l'adjudicatària han participat en la licitació del LOT 2, les següents
empreses:
- ROMERO GAMERO, SA
- AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA
- EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU
- BIGAS GRUP, SLU
- CONSTRUCCIONES RUBAU, SA
- OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU
- GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA, SA
- XAVIER ALSINA, SA
- ARGON INFORMÀTICA, SA
- MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU
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Les característiques i avantatges de l'oferta adjudicatària del LOT 2, determinants de
la seva selecció davant les restants ofertes presentades, queden detallades en
l'informe de valoració dels diferents criteris d'adjudicació degudament puntuats, essent
els següents:
- Preu de l'oferta: 95 punts
- Termini de garantia: 5 punts
- TOTAL PUNTUACIÓ: 100 punts
Tercer.- La valoració dels diferents criteris d'adjudicació s'adjunta com a document
annex a la notificació de la present resolució.
Quart.- L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules juridicoadministratives i econòmiques particulars reguladores de la
contractació de les obres.
Cinquè.- El termini màxim d'execució de les obres d'ambdós lots serà de 6 mesos,
comptats a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, atesa
l'execució simultània de les mateixes.
Sisè.- El termini de garantia d'ambdós lots serà de 6 anys.
Setè.- La direcció de les obres anirà a càrrec de l'empresa "Slp Gar Arquitectura" i el
seguiment de les mateixes anirà a càrrec de l'arquitecta municipal senyora Xisca
Salom i Gayà.
Vuitè.- Notificar l'adjudicació a l'empresa adjudicatària i a la resta d'empreses que han
pres part en el procediment.
Novè.- Publicar l'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l'Ajuntament de Girona, de conformitat amb l'article 151.4 del
TRLCSP.
Desè.- Requerir a l'adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar
del dia següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui a
l'Ajuntament per a la formalització del contracte, de conformitat amb l'article 156.3 del
TRLCSP.
Onzè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l'Ajuntament de Girona i en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOP), de conformitat amb els punts 1 i 2 de l'article 154 del TRLCSP.
Presenta la proposta la senyora Mª Àngels Planas, tinenta d’alcalde d’Hisenda i Gestió
Municipal, qui exposa, dir que el 14 de juliol del 2014 es va acordar iniciar i aprovar el
corresponent expedient de contractació administrativa de les obres de modificació del
projecte de la frontissa de Santa Eugènia.
El contracte es divideix en dos lots, l’1 i el 2. L’1 és obres generals de modificació del
projecte d’urbanització de la frontissa, per 1.721.598,30 euros, IVA exclòs, i el lot 2,
obres d’instal·lació d’aigua potable per al projecte d’urbanització de la frontissa, per un
import de 36.493,98, IVA inclòs.
S’han adjudicat tant el lot 1 com el lot 2 a Teyco, i cap d’ells ha representat cap baixa
temerària.
Moltes gràcies.
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Obert debat, intervé la senyora Núria Terés, regidora del grup municipal d’ICV-EUiA,
qui expressa, només un comentari: felicitar-nos que finalment això tiri endavant i ja
estiguin adjudicades les obres de modificació d’aquest projecte.
I dir que ja que aquest projecte també s’ha fet gràcies a la participació de la
mancomunitat, de molts veïns que han col·laborat a dissenyar aspectes d’aquest
projecte, demanar també que en el seguiment d’aquestes obres d’una manera o altra
es pogués tenir present la intervenció i la participació.
Intervé la senyora Amèlia Barbero, regidora del grup municipal del PSC, qui exposa,
nosaltres en el Ple de juliol varem manifestar la nostra disconformitat perquè el
concurs no era un concurs d’obra, sinó que era pràcticament una subhasta. I llavors,
això ens sembla, primer, que no s’incorporaven criteris qualitatius per fer aquest
projecte i, segon, que sempre hi ha el perill que es presentin moltes baixes temeràries.
En aquest cas, baixes temeràries no se n’han presentat, però la realitat és que totes
les empreses que hi van participar van fer unes baixes molt i molt considerables.
Concretament, l’adjudicatària, la que es proposa, la Teyco, ha fet una baixada d’un 39
per cent. Què vol dir? Que a nosaltres ens preocupa i no voldríem que a aquest
projecte que és tan esperat, com ha dit la senyora Terés, pels veïns i que s’ha
consensuat amb la mancomunitat, doncs, hi manqués alguna qualitat en l’execució del
projecte.
Per tant, nosaltres sabem que tot és legal, o sigui, que l’adjudicació és correcta, però
com que és un tema que no ens agrada i ens preocupa, ens abstindrem.
Intervé el senyor alcalde, qui expressa, li volia respondre a la senyora Terés que en la
dinàmica habitual de les relacions amb el barri ja intentem incorporar aquesta relació
amb la mancomunitat, perquè és un interlocutor molt vàlid de la zona. I per tant, segur
que no hi haurà cap problema perquè sigui així en aquesta obra, que, a més a més, és
molt emblemàtica per a tot aquell sector.
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per divuit vots
a favor dels grups municipals de CiU, PPC, la CUP i ICV-EUiA, i els regidors no
adscrits senyors Carlos Palomares Safarrés i Carles Bonaventura Cabanes i set
abstencions del grup municipal del PSC i la regidora no adscrita senyora Glòria Plana
Yanes.
14. Adjudicació de la venda d'un proindivís sobre la finca número 2 a l'àmbit
del Sector Parador Güell.
Per Acord de Ple de 8 de setembre de 2014 es va aprovar el plec de condicions
econòmiques i administratives particulars que han de regir la venda d'un proindivís de
propietat municipal de l'11,27% de la finca número 2 situada a l'àmbit del sector
Parador Güell.
En data 20 d'octubre de 2014 va finalitzar el termini de presentació de proposicions,
havent-se presentat a la licitació una única empresa, ALDI SUPERMERCADOS S.L.,
amb CIF B-62409065.
Vist l'informe de valoració de l'oferta presentada, la Mesa de Contractació, en sessió
celebrada el dia 5 de novembre de 2014, proposa a l'òrgan de contractació
l'adjudicació de la venda a favor de l'empresa ALDI SUPERMERCADOS S.L. per
haver presentat una oferta econòmicament superior al preu establert en el plec de
condicions.
D'acord amb la clàusula XI del plec de condicions econòmiques i administratives
regulador procedeix remetre al Ple la proposta d'adjudicació.
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Primer.- ADJUDICAR a favor de ALDI SUPERMERCADOS S.L., amb CIF B- 2409065
i amb domicili a carrer Alemanya, núm. 5, Masquefa (Barcelona) CP 08783, la
venda de la participació indivisa de l'11,27% de propietat municipal sobre la finca
quina descripció a continuació s'indica, situada a l'àmbit del Parador del Güell, pel
preu de 520.000 euros + IVA i amb subjecció als termes, condicions i obligacions
establerts en el plec de condicions econòmiques i administratives regulador del
concurs establert a l'efecte:
"Finca de forma trapezoïdal situada en el municipi de Girona, sector Parador del
Güell, qualificada d'Equipaments i dotacions privats, en règim de sòl urbanitzable, amb
una superfície de 7.076 m2 i una edificabilitat de 8.661,02 m2 de sostre.
Confronta: Per l'est, amb la nova alineació de l'Avinguda Josep Tarradellas, per
l'oest, amb la nova alineació de l'antic camí de Santa Eugènia a Girona per la
Devesa, pel nord, amb nou carrer del sector, perllongació del carrer Joan Pons
existent al marge dret del Güell, i pel sud, amb nou carrer del sector, perllongació del
carrer Pau Casals existent al marge dret del Güell".
L'expressada finca pertany a l'Ajuntament de Girona a títol de reparcel·lació, aprovada
definitivament per acord plenari de 9 de novembre de 2004, en un 11,27%.
Finca registral 12.504 de Girona secció 3a, Volum 3865, llibre 341, foli 150 del
registre de la Propietat núm. 4.
Segon.- Aplicar els majors ingressos obtinguts sobre els previstos al Capítol 6 del
pressupost d'ingressos, a l'execució dels projectes de l'Àrea de Mobilitat i Via Pública a
imputar a les partides pressupostàries següents segons informe:
- Habilitar partida 2014 210 13300 60142, carril bici sota vies, per un import de
491.285,07€.
- Ampliar partida 2014 210 15500 61000, pla d'asfalts, per un import de 126.591,24€.
Tercer.- Requerir a ALDI SUPERMERCADOS S.L. perquè efectuï el pagament a
l'Ajuntament de Girona de la quantitat de 274,70 € corresponents a les despeses
d'inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província el dia 1 d'octubre de 2014 i en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 29 de setembre de 2014.
Quart.- Disposar el seguiment des de l'Àrea d'Urbanisme del compliment de les
condicions determinades en la clàusula XVI del plec de condicions econòmiques i
administratives.
Cinquè.- Notificar l'adjudicació als cotitulars de la finca.
Sisè.- Facultar àmpliament a l'Alcalde President, Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, i
subsidiàriament el/la Tinent d'Alcalde o regidor/a delegat/da en qui delegui o que
exerceixi les seves funcions, per a que en nom i representació de l'Ajuntament
subscrigui l'escriptura pública i els documents que siguin necessaris, i per a totes les
actuacions necessàries per a l'efectivitat de l'acord.
El senyor alcalde demana si hi ha alguna objecció a la declaració d’urgència d’aquest
punt de l’ordre del dia en tant que no ha estat dictaminada per la C. Informativa.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència de la proposta número 14 de l’ordre del dia,
s’aprova per unanimitat.
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Presenta la proposta la senyora Ma. Àngels Planas, tinenta d’alcalde d’Hisenda i
Règim Interior, qui exposa, per acord de ple del 8 de setembre del 2014, es va aprovar
el plec de condicions econòmiques i administratives de la venda d’un proindivís
propietat municipal, de l’11,27 per cent, de la finca número 2, situat en el sector del
Parador del Güell.
El 20 d’octubre del 2014 va finalitzar el termini de presentació de les proposicions, i
l’única empresa que s’hi va presentar va ser Aldi Supermercados, i per tant, s’adjudica
a favor d’Aldi Supermercados aquesta venda proindivisa de l’11,27 per cent per
520.000 euros més IVA.
I també aquests diners s’han decidit aplicar a majors ingressos, aquests majors
ingressos que s’han obtingut en el capítol VI poder-los aplicar a l’execució del projecte
de l’Àrea de Mobilitat i Via Pública, habilitar una partida de 491.000 euros per fer el
carril bici a sota vies i adequar tota aquella zona, i ampliar la partida del Pla d’asfalts
en 126.591,24 euros.
Obert debat, intervé el senyor Carles Bonaventura, regidor no adscrit, qui exposa una
qüestió, tinc entès que es poden votar per separat els punts d’aquest acord o d’aquest
punt, perquè la meva intenció seria abstenir-me en els punts, excepte en el punt 2, que
hi votaria a favor, a la resta em voldria abstenir. Perquè, en principi, com ja varem dir
anteriorment, estem en contra de l’ús comercial que es vol dedicar a aquest terreny,
però, en canvi, estem a favor que aquests diners serveixin per a la proposta que ha fet
la regidora.
Intervé el senyor Joan Baptista Olòriz, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, qui
exposa, nosaltres no estem d’acord amb aquest punt, diríem, per tres raons: la
primera, perquè ja no estàvem d’acord en la venda de patrimoni en aquests moments i
varem considerar que vendre’ns aquest patrimoni de la zona del Güell no era adequat.
Primer element.
Segon: varem estar en contra també del canvi urbanístic perquè es pogués agrupar
determinat tipus de terreny per fer possible determinades superfícies comercials. Per
tant, ja són dos motius suficients per votar-hi en contra.
Ara s’hi afegeix un tercer, que és lligar aquesta venda a unes determinades inversions.
I més, alguna inversió de la qual el nostre grup és especialment partidari, però no amb
la metodologia que s’usa en aquesta proposta.
Mirin, lligar el que és un ingrés amb una determinada despesa penso que no és una
política adequada a pocs dies, a gairebé mesos de fer el pressupost del 2015. Per
tant, entendríem lògic que si es vol fer un pla d’asfaltats, que s’haurà d’aplicar el 2015
–estem a novembre–, que si s’han de fer carrils bici, això vagi al pressupost 2015. I
sobretot que el tema carrils bici sigui el resultat d’un pla de mobilitat, que encara no
hem aprovat, per cert, i per tant, de les prioritats que en aquest espai, en aquest àmbit
tinguem.
Per tant, són tres raons que ens fan pensar que no podem estar-hi d’acord. I, clar,
tampoc podem demanar o almenys jo no em veig amb cor de demanar que es divideixi
la proposta. Clar, si jo estic en contra que hi hagi els ingressos, també estaré en contra
de les despeses, perquè vostès lliguen ingressos a despeses.
Jo preferiria que això no hagués passat a ple, però és decisió del seu Govern, ja que
han votat a favor de tot el que nosaltres hem votat en contra, i per tant, és una lògica
que no compartim. Per això hi votarem en contra.
Intervé el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa,
nosaltres ja varem manifestar fa temps que no estàvem en absolut d’acord a destruir
per trossos les hortes de Santa Eugènia. Ja varem explicar les raons: considerem que
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és un disbarat i un error estratègic de ciutat posar coses tan banals i irrellevants com
superfícies comercials entre elles. Un McDonalds, per cert, al cantó d’una escola. I en
aquesta mateixa línia ens expressem, considerem que l’operació d’avui el que fa és
acabar de culminar una operació contra la qual nosaltres hem estat lluitant durant
molts i molts anys. I per tant, hem de ser coherents amb nosaltres mateixos, hem de
ser coherents amb els nostres principis i per tant, votar en contra del primer punt.
Pel que fa al segon punt, és evident que nosaltres estem totalment a favor de fer
carrils bici a la ciutat; de fet, estem a favor de capgirar el model de mobilitat de la
ciutat. Els carrils bici hi haurien de ser molt més presents i n’hi hauria d’haver
moltíssims més dels que hi ha i dels que preveu el mateix pla de mobilitat, que és
veritat, encara no està aprovat. Però pensem que de la manera que s’ha plantejat això,
nosaltres no hi podem donar suport.
Nosaltres ens temem –això ha passat amb altres administracions, tant ajuntaments
com parlaments– que el fet de vendre patrimoni per després fer operacions destinades
a polítiques de mobilitat o polítiques de benestar social o el que sigui pot assentar un
precedent perillós. No estem d’acord que es vengui patrimoni i els ingressos obtinguts
es destinin a fer accions socials. Pensem que això, si em permeten l’expressió, és fins
i tot una mica de xantatge. És per això que nosaltres no podem donar suport a aquests
punts, malgrat que sí que estem d’acord que hi hagi carrils bici a la ciutat. Però en
coherència amb la nostra manera de pensar i en coherència amb l’ètica, doncs, no hi
donarem suport.
Fa ús de la paraula la senyora Pia Bosch, portaveu del grup municipal del PSC, qui
expressa, en el nostre cas ja varem manifestar en el seu moment que ens semblava
bé que aquesta part, que és, de fet, poc més d’un 10 per cent d’un proindivís, per tant,
que poca cosa podia fer-ne l’Ajuntament més que posar-ho en venda, que es posés en
venda. Per tant, ens sembla bé que s’accepti la venda.
L’altra qüestió és si hem debatut prou. I ens sembla bé també –perdonin– que el
producte de la venda es dediqui a inversió. Ens sembla bé, nosaltres estem, ho hem
dit reiteradament, a favor de la inversió pública. Pensem que en un moment en què la
demanda privada continua deprimida a causa, doncs, de la situació de crisi és
important, és molt important per animar, per promocionar l’activitat econòmica i, per
tant, l’ocupació a la ciutat que l’Ajuntament i les administracions en general facin la
inversió que puguin. I més aviat si els critiquem alguna cosa és que executen poc de la
inversió que tenen programada. I ens sembla que se n’hauria de fer més. Per tant, no
podem estar en contra de la inversió.
L’altra qüestió és si hem debatut prou que aquesta sigui la prioritat, que aquest carril
bici, que a nosaltres ens agrada, és un projecte que ens agrada, ho varem dir en el
seu moment, sigui en aquest moment la prioritat o hi hagi alguns temes pendents en
alguns barris de la ciutat que potser per nosaltres serien prioritaris. Com que això
creiem que no s’ha debatut suficientment, que s’ha, diguem-ne, accelerat i que no calia
haver accelerat, se’n podia haver parlat –parlem molt dels pressupostos participats
d’inversions, algunes molt més petites que aquesta que avui ens proposen i d’aquesta
pràcticament no n’hem parlat: «És això i si us agrada bé i si no també»–, doncs, en el
nostre cas, pel que fa a la concreció de la inversió ens abstindrem; pel que fa a la resta
de l’acord, hi votarem favorablement.
Hi insisteixo, ens hauria agradat i ens sembla que era perfectament possible que
haguéssim parlat una mica més de quin havia de ser el destí prioritari d’aquesta
inversió. I com que ens sembla bé que es faci inversió, no votarem en contra, ens
abstindrem en aquest punt.
Fa ús de la paraula la senyora Sílvia Paneque, regidora del grup municipal del PSC,
qui expressa, si m’ho permet, senyor alcalde, molt breument: per una diferenciació de
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vot en aquest punt de l’ordre del dia i en coherència amb la meva votació del 8 de
setembre, m’abstindré en tots els punts.
Intervé la senyora Ma. Àngels Planas, qui exposa, només dir que, com ha dit la
senyora Bosch, el que estem venent és poc més d’un 10 per cent, no ens estem
venent l’Ajuntament. Perquè aquí sembla que diem que ens estem venent el patrimoni,
sembla que ens estem venent el consistori i no és així; és una part en la qual hi ha una
resta de propietaris amb els quals ens hem de posar d’acord.
I, bé, només fer aquest comentari.
Moltes gràcies.
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació separada dels seus
punts:
El punt núm. 2 de la proposta s’aprova per catorze vots a favor dels grups municipals
de CiU, PPC i els regidors no adscrits senyor Carlos Palomares Safarrés i Carles
Bonaventura Cabanes, quatre vots en contra dels grups municipals de la CUP i ICVEUiA i set abstencions del grup municipal del PSC i la regidora no adscrita senyora
Glòria Plana Yanes.
La resta de punts de la proposta s’aproven per dinou vots a favor dels grups
municipals de CiU, PSC i PPC i els regidors no adscrits senyor Carlos Palomares
Safarrés i senyora Glòria Plana Yanes, quatre vots en contra dels grups municipals de
la CUP i ICV-EUiA i dues abstencions de la regidora del grup municipal del PSC,
senyora Sílvia Paneque Sureda i el regidor no adscrit senyor Carles Bonaventura
Cabanes.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA
15. Aprovació definitiva de la modificació del contracte de servei públic de
recollida de residus i neteja viària de la ciutat de Girona
L'Ajuntament en ple en la sessió del dia 10 de maig de 2011 va adjudicar a favor de
l'empresa FCCSA la selecció d'un soci privat, tecnològic i financer per a la
constitució d'una societat d'economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei
de recollida de residus i neteja pública viària de Girona, formalitzant el corresponent
contracte derivat d'aquest procés de selecció el dia 9 de juny de 2011.
En data 31 d'octubre de 2011 es va constituir la societat mitjançant escriptura pública
davant el Notari de Girona, Sr. Víctor Mateu Porcar amb el número 985 d'ordre del
seu protocol i es va nomenar i constituir el seu Consell d'Administració.
Així mateix el 9 de desembre de 2011 es va formalitzar el contracte de prestació del
servei públic de recollida de residus i neteja pública viària de la ciutat de Girona entre
l'Ajuntament de Girona i l'empresa mixta constituïda, amb l'objecte de regular les
condicions de prestació d'aquests serveis, dins del marc contractual formalitzat entre
l'Ajuntament i l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, el 9 de juny
de 2011. Aquest document constitueix el vincle contractual entre l'Administració
actuant (Ajuntament de Girona) i l'empresa prestadora del servei (Serveis Municipals
de Neteja de Girona, SA). Formen part integrant d'aquest contracte el Plec de
Condicions Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
i la proposició guanyadora del procés de licitació per a la selecció d'un soci privat.
El servei es va començar a prestar el gener de 2012.
El Ple, en sessió de 13 d'octubre de 2014, va prendre l'acord d'iniciar els tràmits de
modificació del contracte de servei públic de recollida de residus i neteja viària en els
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següents temes i en els termes continguts en l'acord indicat:
1. Terreny bombers
2. Equiparació salarial treballadors
3. Contenidors soterrats i formació d'encaixos
4. Limitació de beneficis de la Societat
Així com també atorgar tràmit d'audiència a l'empresa per un termini de 15 dies per
tal que pogués presentar les al·legacions que considerés oportunes.
Atès que durant el tràmit d'audiència l'empresa Fomento de Construcciones y
Contratas, SA ha presentat escrit, amb registre d'entrada número 2014052836,
manifestant expressament la seva conformitat amb la proposta de modificació
aprovada en el Ple de 13 d'octubre de 2014.
Per tot això la Comissió Informativa de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana, sotmet a la
consideració de l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent acord:
APROVAR definitivament la modificació de contracte en els termes següents:
1) Terreny de bombers: Atesa la variació en la disposició d'espai per a estacionament
de vehicles i emmagatzematge de contenidors en relació al descrit en el Plec de
prescripcions tècniques i administratives es considera necessari adequar el contracte
a les condicions actuals. En aquest sentit i prèvia revisió de les certificacions emeses
des de gener de 2012 fins a la darrera, es considera necessari així mateix a
efectes econòmics incloure en els costos del servei el corresponent al lloguer
mensual dels 2 solars (1.276€ i 1.800€) i el condicionament del solar que inicialment
es preveia com a transitori amb una inversió de 100.000 €.
2) Equiparació salarial: Que l'Ajuntament de Girona assumeixi el cost de l'equiparació
salarial dels treballadors i treballadores de l'empresa Serveis Municipals de Neteja de
Girona, SA, per tal de donar compliment a la voluntat política de l'anterior i actual
Govern de l'Ajuntament. L'import pendent fins a juliol de 2014 és de 606.976,07 €.
3) Millora relativa al soterrament de contenidors i formació d'encaixos: Que prevalgui la
quantia econòmica ofertada per FCC, SA en la millora, és a dir el 1.000.000 d'euros,
donat que cada àrea de contenidors soterrats té un cost diferent per les diferents
tipologies de les ubicacions que l'Ajuntament de Girona ha d'anar proposant i que
l'objectiu no és arribar als 200 contenidors sinó soterrar les àrees a on realment sigui
necessari per l'optimització del servei; i així mateix pels encaixos per un total de
44.800 €.
4) Limitació de beneficis de la societat Serveis Municipals de Neteja de Girona, SA:
Millorar la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus prevista en el
contracte entre l'Ajuntament i la societat Serveis Municipals de Neteja de Girona,
SA, d'acord amb les necessitats municipals fins a una quantia tal que permeti que
el benefici anual de la societat sigui com a màxim del 1% de la facturació.
Intervé el senyor alcalde, qui explica, de fet és aprovar, no hi ha hagut cap al·legació;
per tant, és conseqüència de l’aprovació inicial.
Obert debat, intervé la senyora Amèlia Barbero, regidora del grup municipal del PSC,
qui exposa, és que nosaltres en el Ple d’octubre ja varem manifestar el nostre
desacord amb la forma amb què s’havia portat tot aquest procés. Som crítics en com
es va gestionar, perquè pensem que podia haver estat més beneficiós per a la ciutat i
també per a la neteja, per millorar la neteja.
Però, de totes maneres, serem coherents amb el posicionament del mes passat i
nosaltres ens abstindrem.
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Fa ús de la paraula la senyora Núria Terés, regidora del grup municipal d’ICV-EUiA,
qui exposa, una mica és per no tornar a repetir el que ja varem dir el mes passat,
pensem que no hi ha hagut cap canvi que ens faci fer un canvi de posició al nostre
grup: creiem que tot es manté en la mateixa situació, que aquestes modificacions no
aporten qualitat i millora en el sistema. I per tant, la nostra posició tornarà a ser la de
votar-hi en contra.
Intervé el senyor Joan Menacho, regidor del grup municipal del PPC, qui manifesta,
nosaltres tal com varem exposar el mes d’octubre, en el Ple, també mantindrem el
nostre posicionament i serà l’abstenció.
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per onze vots a
favor del grup municipal de CiU i el regidor no adscrit senyor Carlos Palomares
Safarrés, quatre vots en contra dels grups municipals de la CUP i ICV-EUiA i deu
abstencions dels grups municipals del PSC i PPC i els regidors no adscrits senyor
Carles Bonaventura Cabanes i senyora Glòria Plana Yanes.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
16. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consell Econòmic i
Social de Girona (CESGi).
Els Estatuts vigents del CESGI van ser aprovats definitivament pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària el dia 8 de febrer de 2005 i publicats en el BOP de
Girona núm. 181, de 21 de setembre de 2005.
El 18 d'octubre de 2012 es va celebrar una reunió extraordinària del Consell Econòmic
i Social de Girona (CESGI), on es va exposar la intenció d'iniciar un procés
encaminat a establir una nova forma de treball, que passa per la creació d'un espai
estable de col·laboració publicoprivada on institucions, empreses i agents innovadors
interactuïn en processos de reflexió, elaborin estratègies i executin accions i projectes
destinats a promoure el creixement econòmic i la millora de la qualitat de vida a la
nostra ciutat.
Amb el convenciment de tirar endavant aquest propòsit es considera imprescindible
realitzar un canvi en la configuració del Plenari, per tal que aquest pugui ser ampliat
i integrar altres agents i institucions que participen i estan implicats directament a
les dinàmiques socioeconòmiques del nostre territori, en un moment especialment
important per afrontar les noves estratègies de futur.
El passat dia 20 d'octubre de 2014 el Plenari del CESGi va aprovar, en sessió
extraordinària, la proposta de modificació dels Estatuts que regeix, i mostra la
voluntat d'elevar-ho al Ple municipal per a la seva aprovació.
La modificació dels estatuts s'ha centrat en els següents punts:
- Readaptació del segon objectiu del Consell: Impulsar la promoció econòmica i
social interna i externa de la ciutat, vetllant per un entorn de benestar en
harmonia amb el territori i la ciutadania.
- Ampliació i canvi en la configuració del Plenari del CESGi, on s'han inclòs altres
agents i institucions representatives implicades directament en les dinàmiques
socioeconòmiques del nostre territori.
- Supressió de la Comissió Permanent formada per representats de les institucions
representades al plenari, la qual es considera innecessària donada l'ampliació i
redistribució del nou plenari.
Atès l'article 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
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Per tot l'anterior, la Comissió Informativa de Promoció i Ocupació proposa al Ple
l'adopció del següent acord:
1. L'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consell Econòmic i Social de
Girona CESGi, adjunts al present informe.
2. Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, per a la formulació de
reclamacions i suggeriments, la modificació del Estatuts del Consell Econòmic i
Social de Girona (CESGi), mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament de Girona. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació o
suggeriment s'entendrà definitivament aprovada.
Presenta la proposta la senyora Marta Madrenas, regidora delegada d’Ocupació i
Empresa, qui exposa, sotmetem a consideració d’aquest Ple aquest punt de l’ordre del
dia per tal de donar compliment al mandat del plenari del CESGi de 20 d’octubre,
referent a la formalització de la modificació ja aprovada en el mateix plenari dels seus
estatuts.
Aquesta modificació, que ja es va dur a terme, va dirigida especialment a la seva
ampliació, en el sentit d’obrir la participació a aquest òrgan a determinats agents i
institucions que fins ara no es veien representats i que sens dubte esdevenien o
esdevenen claus per a la dinamització de la promoció econòmica i de l’economia i del
mercat de treball del territori.
En aquest sentit, i per tal de donar efectivitat al mandat del plenari respecte a la
modificació dels seus estatuts, proposem al Ple que es ratifiqui l’acord que ja es va
prendre. Gràcies.
Obert debat, intervé el senyor Joan Baptista Olòriz, portaveu del grup municipal d’ICVEUiA, qui exposa, el nostre grup, ja varem fer arribar al Consell Econòmic i Social que
nosaltres no ens oposem a l’ampliació. Penso que està bé que el Consell Econòmic i
Social s’ampliï potser amb altres sectors que poden ser interessants per a la promoció
econòmica, per a l’avaluació sobre el model social de la nostra ciutat, per a la
incentivació econòmica en el present i en el futur. El que veiem malament és la
reducció; el que veiem malament no és que s’ampliï, és que es redueixi la participació
dels sindicats de sis a dos.
Perquè jo penso que el Consell Econòmic i Social també porta darrere una història que
ve lligada al model econòmic i social que hem obert en aquest país des de la transició i
des de la desaparició de la dictadura. Els sindicats són una part activa, profunda,
imprescindible per a la defensa dels drets dels treballadors. Però també els sindicats
que tenim a la nostra ciutat no són sindicats corporatius, els que estan presents en el
Consell Econòmic i Social; són sindicats de classe, són sindicats que volen intervenir i
proposar en la vida econòmica, que tenen capacitat de mediació. I durant tots aquests
anys jo penso que el seu paper ha estat un paper positiu.
Que amb tot el meu respecte que Comissions Obreres o l’UGT tingui el mateix lloc que
el Banc de Sabadell, amb tot el respecte pel Banc de Sabadell, penso que no es
correspon ni al pes social ni al pes històric ni, espero, al pes futur que han de tenir els
representants dels treballadors a la nostra ciutat.
Com no hi ha hagut cap rectificació, en varem parlar un moment, no tinc res en contra
del que s’ha fet, l’ampliació, ho torno a repetir, però potser alguns tenim aquesta
memòria del passat i del present, i en una situació de crisi tan dolenta –quan l’altre dia
participava en una manifestació, que pensava que ja no ho hauria de fer mai, d’una
empresa que fa vint-i-dos dies que està en vaga perquè l’empresari ha fet fora el
delegat sindical - pensava que això no passaria i passa–, penso que és molt important,
molt important que hi hagi una presència, que no seria majoritària, sis, tres de
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Comissions i tres d’UGT, no eren majoritaris, però que són prou substancials perquè hi
hagi un paper jo penso anecdòtic dels sindicats, un i un: el dret a parlar, el dret al
pataleo, que això no està en la filosofia del Consell Econòmic i Social ni de les
converses que hem tingut amb l’equip de govern. Penso que l’equip de govern mai ha
manifestat explícitament pensar en una reducció del paper sindical a la nostra ciutat.
Si no es pot rectificar, doncs, el nostre vot serà en contra.
Fa ús de la paraula el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP,
qui exposa, nosaltres ja anunciem que hi votarem en contra, així és com ens ho han
traslladat també els sindicats, i la nostra veu, doncs, és intentar representar la seva
veu també en aquest plenari.
Nosaltres pensem que aquest tipus d’ens que ara s’està impulsant i aquests estatuts
dels quals s’ha dotat bàsicament pel que serveixen és per legitimar una mica les
clàssiques reivindicacions de la dreta més econòmica i política també. Amb l’excusa
una mica de fomentar allò que es diu l’emprenedoria i de potenciar la col·laboració
publicoprivada, el que es fa a la pràctica és reduir o minimitzar la presència, entre
altres, dels sindicats i dels col·lectius que tenen propostes polítiques i socials més
trencadores, més transgressores i més democràtiques. És per això que nosaltres no
podem donar suport a aquest tipus d’estatuts.
Tot i això, permetin-me un incís: em disculpo perquè no vaig ser present el dia del
Consell, no varem poder-hi ser, no va poder ser, i per tant, demano disculpes tant a la
regidora com al conjunt del Ple.
Nosaltres considerem que la política que s’impulsa des d’aquest tipus d’ens i el que es
pretén amb aquests estatuts és una mica això: potenciar l’emprenedoria i el
creixement econòmic. I ha quedat demostrat que aquest binomi a la societat catalana
no genera ni més riquesa, o sí que genera riquesa, però no es distribueix
correctament. Per tant, les desigualtats no desapareixen amb aquesta fórmula.
Nosaltres en això no podem estar-hi d’acord.
A més a més, pensem que aquest tipus de polítiques el que fa és potenciar la
precarietat laboral i l’establiment d’una societat que cada vegada és més dualitzada.
Això pot semblar molt teòric, però a la pràctica és el que acaba passant a la nostra
ciutat i a altres llocs.
Nosaltres no trobem normal que els bancs comencin a tenir presència en aquest tipus
d’ens. Pensem que això és un biaix i que el que fa, doncs, és anar una mica fins i tot
en contra de la convivència democràtica, perquè ha quedat demostrat que aquests
organismes el que fan és laminar la democràcia i destruir els drets laborals i socials de
la ciutadania.
Una mica, doncs, per tot això no podem donar suport a aquests estatuts.
Intervé la senyora Concepció Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa,
com ja vaig expressar jo personalment el dia del plenari del Consell Econòmic i Social
en el qual es va debatre i es va posar sobre la taula la modificació dels estatuts,
nosaltres hi donarem suport. Creiem que els canvis que es plantegen, més enllà,
doncs, de només parlar que es redueix el nombre de representants dels sindicats, que
sí que és veritat, no negarem una evidència, però hi han altres canvis que nosaltres
creiem que van en la direcció correcta per fer que aquest ens sigui el que tots volem
que sigui, que és una eina de dinamització econòmica de la ciutat i que ens ajudi a
generar noves oportunitats.
Perquè podem parlar molt de desigualtats –més endavant en parlarem, fins i tot hi ha
una moció–, podem parlar d’indicadors, d’això, que ens indiquin quines desigualtats hi
ha a la ciutat, però si no fem res a favor de dinamitzar l’economia, de crear noves
oportunitats, poc podrem acabar amb aquestes desigualtats, que tots sabem que
existeixen, que tots sabem que tenim a la nostra ciutat i contra les quals tots volem
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lluitar i tots volem resoldre.
Un altre canvi que es planteja és, com ja s’ha dit, el de l’ampliació del Consell.
Nosaltres creiem que és important que hi hagin noves veus, veus que fins ara ens
arribaven a través de les diferents sobretot formacions polítiques o alguna de les
entitats representants però que no estaven asseguts a la taula, i per tant, ens costava
saber què pensaven o com ho veien. En aquest tema nosaltres creiem que és
important escoltar tothom i que hi sigui tothom representat, perquè tots hem d’unir
esforços per a aquest objectiu que és la recuperació econòmica i la creació d’ocupació
a la nostra ciutat.
I la supressió de la comissió permanent, la qual jo el mateix dia del Consell Econòmic i
Social vaig posar sobre la taula que creia que era una decisió que pot semblar molt
dràstica, però que era del tot encertada. Els grups polítics de l’oposició en el Consell
Econòmic i Social hem ostentat sempre una vicepresidència del Consell Econòmic i
Social, i per tant, en aquest sentit jo parlo per coneixement de causa perquè n’he estat
vicepresidenta. Però també he de dir que en el desenvolupament d’aquestes funcions
la comissió permanent moltes vegades podia haver fet reunions de plenari directament
molt més que no pas de les permanents que era més tancat, perquè la feina al final qui
la feia cada dia, i realment hi han deixat moltes hores –i crec que sí que és de rebut,
doncs, donar les gràcies a totes aquelles persones que al llarg de tots aquests anys a
l’Ajuntament de Girona han treballat en el Consell Econòmic i Social– eren les
comissions de treball que teníem instituïdes i que teníem constituïdes en el si d’aquest
òrgan. I per tant, en aquest sentit, per nosaltres l’important no és la comissió
permanent. No, no és dir si tu n’ets vicepresident o si l’altre n’és el president, sinó és la
feina que es fa. I en aquest sentit, estem convençudes que a la propera reunió del
plenari del nou Consell Econòmic i Social haurem de fer el debat, com ja es va posar
sobre la taula a la reunió del 20 d’octubre, en quines comissions seguim treballant,
quines comissions creem de noves, quines aprofitem de les que teníem i quines línies
estratègiques marquem a cada comissió. Perquè al final el més important del Consell
Econòmic i Social, com dic, és la feina que fan les persones implicades en cada una
d’aquestes comissions.
I estic convençuda que si en alguna d’aquestes comissions es considera que s’ha
d’ampliar el nombre de representants o que s’ha de convidar gent a assistir-hi, sigui
dels sindicats o sigui de qualsevol altra entitat, associació o federació de la ciutat de
Girona, estarem tots d’acord que se la inviti i que se la convidi a participar i a treballar.
Per tant, en aquest sentit, com deia, l’important és treballar, l’important és tenir clar
quins són els objectius, i estic convençuda que aquí tots coincidim: creació d’ocupació,
recuperació econòmica per sortir de la crisi i lluitar contra les desigualtats, que a dia
d’avui malauradament encara tenim a la nostra ciutat.
Intervé el senyor Xavier Amores, regidor del grup municipal del PSC, qui manifesta, el
nostre grup s’abstindrà de manera coherent com va fer a la reunió del Consell
Econòmic i Social. Ja varem expressar allà que no era el nostre model d’agència, que
enteníem, també des de la mateixa regidora que va fer la proposta era conscient que
era una projecte que naixia amb mancances i que havia d’evolucionar. I que, en tot
cas, era una primera llavor que hauria d’evolucionar en els propers anys.
Ara, també és veritat que d’aquella mateixa reunió varem marxar preocupats, i que, en
aquest cas, compartim diverses de les preocupacions que han manifestat altres grups
polítics anteriorment: el fet de la pèrdua d’aquest cert equilibri que existia amb la
presència dels sindicats, que s’ha vist reduïda molt significativament. I que, a més,
tampoc té massa sentit en tant que al final la proposta d’agència de promoció
econòmica que hem fet és una agència que té com a principal missió sembla que
coordinar els diversos agents. És a dir, que tampoc no hi ha una explicació pel
compromís de recursos, que pogués ser un motiu que fes que hi hagués aquests
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canvis.
Entenem que fins i tot aspectes clau d’aquesta agència de promoció econòmica que es
proposava i d’àrees de treball, algunes tan importants com les vinculades a les
infraestructures, l’impacte del tren, tenen alguns agents importants que tampoc s’hi
han afegit, com el cas dels responsables ferroviaris.
Però, per exemple, en aquest cas, hem trobat a faltar, a la mateixa Àrea d’Urbanisme,
que, en aquest cas, té algun paper important en algun dels aspectes que varem
destacar en la nostra intervenció que trobàvem més a faltar. Si es tracta d’ampliar
l’agència de promoció econòmica perquè sigui un element de coordinació, què més
important que coordinar-nos amb els ajuntaments que hi ha al voltant. A més, ens
consta pels diversos ajuntaments que hi ha al territori que s’hi està treballant i que hi
ha propostes que van avançant entorn a aquesta coordinació. Crec que hauria estat
una bona ocasió per afegir-hi la resta d’ajuntaments de la zona.
Pensar en promoció econòmica, en desenvolupament econòmic avui només pensant
en els límits administratius de la ciutat crec que és un error. I crec que aquí potser la
regidora no ha tingut prou capacitat de convèncer aquests altres ajuntaments o
d’animar-los a participar o potser no hem tingut prou, diguem-ne, alçada de mires per
saber-los integrar i fer-los també partícips de les polítiques de promoció econòmica.
Al nostre entendre, reduir sindicats, no ampliar a vegades amb agents tan importants
com la resta de ciutats no és un bon inici. Jo crec que el fet que un tema com els
canvis en el Consell Econòmic i Social no hagin tingut unanimitat, sinó que més aviat
hi hagi diversos grups que manifestin preocupacions i que no hi estiguin del tot d’acord
no és un bon inici. Però esperem que es pugui redreçar.
Jo crec que també ha faltat capacitat d’integrar aquests agents. Coordinar-nos està bé,
és un primer pas, però potser l’hauríem pogut fer molt abans, potser hauríem pogut
intentar aconseguir aquesta coordinació molt abans.
Es va fer tot un estudi en el qual es van entrevistar molts agents, crec que hauria estat
també de rebut que aquest estudi fos compartit, explicat pels mateixos consultors que
el van fer a tots aquests agents que es van entrevistar, i d’aquesta manera, potser amb
una reflexió conjunta entre els diversos agents que varem ser entrevistats hauríem
pogut arribar a una proposta d’agència de promoció econòmica o de canvis en el
Consell Econòmic i Social més rellevant.
També em preocupa, i ho vaig dir aquell dia, que hem parlat molt d’estructura –de fet,
totes les intervencions prèvies, potser excepte la de la CUP, que també parlava sobre
quines polítiques concretes es farien–, hem parlat d’estructura i hem parlat molt poc
d’estratègia. Si s’hi fixen i analitzen les línies de treball que es proposen per a
l’agència, per al Consell Econòmic i Social, pràcticament serien intercanviables amb
les de qualsevol, diguem-ne, altra ciutat. Per tant, potser no s’ha fet una anàlisi massa
profunda de què podríem fer entorn a la ciutat de Girona. I inclús, algun dels elements
que des del Consell Econòmic i Social s’havia treballat molt, precisament, per aquesta
tasca dels sindicats i també dels agents econòmics que era la vessant social, en
aquest cas, no hi ha ni una línia que parli entorn als temes de competitivitat i cohesió
social.
Jo recordo l’acord estratègic per a la competitivitat que tenia moltes polítiques
concretes que vinculaven aquests dos elements, i en el qual els sindicats tenien un
paper important. Això avui ha desaparegut –després parlarem de desigualtat en una
moció que presenta el nostre grup–, però creiem que també és una pèrdua important
en el mateix.
I penso que també hauria estat una oportunitat per tenir no una estructura simplement
de coordinació, sinó una estructura de gestió: amb gerència, amb responsables, amb
pressupostos. No una estructura feixuga, sinó una estructura de projectes, de
projectes concrets que ens haurien pogut servir perquè a part de parlar els diversos
agents i de coordinar-nos, ens haguéssim pogut posar d’acord en una sèrie
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d’iniciatives estratègiques per a la ciutat per als futurs anys.
Crec que això s’ha fet a altres ajuntaments, a altres àrees urbanes i crec que en
aquest sentit és una llàstima no haver aprofitat aquests tres anys de treball, d’anàlisi,
per no haver fet una proposta una miqueta més ambiciosa. Tenim molts exemples a
Barcelona, a altres comarques, al País Basc, arreu d’Europa que van en aquesta línia.
I pensem que tota la feina feta té algunes mancances rellevants que fan que el nostre
grup s’abstingui en la proposta d’avui de modificació d’estatuts del Consell Econòmic i
Social.
Fa ús de la paraula la senyora Marta Madrenas, qui exposa, si em permeten fer alguna
consideració respecte al que s’acaba de dir aquí: per un moment m’he confós, perquè
el que estem portant avui al Ple és la modificació de la composició del CES i això ha
tornat a ser una repetició exacta del que es va ja argumentar –em refereixo ara
concretament al senyor regidor Amores–, exactament el que es va dir o argumentar en
el mateix Consell, i, si de cas, jo me remeto exactament al que li varem contestar. Igual
que a la resta de participants i d’entitats que també van mostrar el desacord amb el
que comentàvem.
Però com que ha dit exactament el mateix i portem una altra cosa a aprovació, doncs,
jo aniré directament sobre aquest tema.
És cert que a partir d’ara s’ha modificat la configuració del plenari en el sentit que hi
hagi un sol representant per òrgan o institució. És cert. Però també m’agradaria aclarir
que quan el regidor Jordi Navarro deia que s’ha intentat minimitzar –ho he copiat– els
col·lectius més trencadors, s’han minimitzar dos col·lectius: els sindicats i la patronal,
exactament igual, exactament en el mateix nombre. Vull dir que no és res contra els
sindicats. És més, en cap cas es posa en dubte la magnífica feina que han fet durant
molts anys i la importància de les seves opinions i de les seves reflexions, que han de
ser forçosament no només tingudes en compte en totes les reflexions que se duguin a
terme.
Però és que aquest òrgan no s’ha plantejat com un parlament amb representativitat i
amb votacions i amb jerarquia, etcètera; de fet, hauríem de no contemplar que se
fessin ni votacions. La idea és que sigui un òrgan d’inspiració, on l’objectiu sigui arribar
al consens i que es tirin endavant bones idees. I aquí del que es tracta és de valorar
les idees pel seu propi valor i pel seu propi mèrit i no depenent de quin grup o quin no
grup o de quina entitat ve o no ve, o quina institució les proposi.
Entenc que és una estructura prou oberta –com deia abans la regidora Concepció
Veray– per seguir integrant a tothom que faci falta, tothom que tots veiem positiu que
formi part d’aquest Consell.
Quasi que això és tot. Agraeixo als grups que donen suport i als que s’abstenen
també.
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per tretze vots
a favor dels grups municipals de CiU, PPC i el regidor no adscrit senyor Carlos
Palomares Safarrés, quatre vots en contra dels grups municipals de la CUP i ICV-EUiA
i vuit abstencions del grup municipal del PSC i els regidors no adscrits senyor Carles
Bonaventura Cabanes i senyora Glòria Plana Yanes.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
17. Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell Municipal
d'Educació.
En data de 4 de juny de 2013, la Comissió Permanent del Consell Escolar MunicipalConsell Municipal d'Educació va acordar fer un treball de revisió del text del
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Reglament del CEM per tal de fusionar en un sol text reglamentari els dos
reglaments que regulen la composició, funcions i organització del Consell Escolar
Municipal-Consell Municipal d'Educació de Girona, i actualitzar el seu contingut.
En data 22 d'octubre de 2014 el CEM, en sessió plenària, va aprovar la modificació
de la denominació del CEM i el nou text del reglament que n'ha de regular
l'organització i funcionament.
És normativa reguladora d'aplicació:
- Article 20.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local.
- Article 48.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya
- Articles 130 i 131 del Reglament d'organització i funcionament del règim jurídic de
les entitats locals (ROF) aprovat pel Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot l'anterior, la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al Ple
l'adopció del següent acord:
Primer.- MODIFICAR la denominació del Consell Escolar Municipal - Consell Municipal
d'Educació que es denominarà Consell Municipal d'Educació
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal d'Educació de Girona
que regula l'organització i funcionament del consell, en els termes que s'indiquen al
document annex.
Tercer.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant trenta dies perquè pugui ser
examinat i, si escau, formular les reclamacions i al·legacions que es consideren
pertinents, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província i el Tauler d'Edictes
de l'Ajuntament.
El Reglament es considerarà aprovat definitivament si en aquest termini no es formulen
reclamacions ni al·legacions, i es publicarà íntegrament al BOP.
Quart.- Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura dels documents
necessaris per fer efectius els presents acords.
Presenta la proposta la senyora Isabel Muradàs, regidora delegada d’Educació i
Esports, qui exposa, en primer lloc, em permeto fer servir una part de la presentació
que en la sessió plenària del darrer Consell Municipal d’Educació va fer el senyor
Casado, al qual agraïm profundament no només haver acceptat formar part d’aquest
Consell com a membre de reconegut prestigi, després de ser-hi durant molts anys,
catorze, com ens va recordar ell, el seu secretari, sinó també per haver estat l’ànima
de la modificació i reforma del reglament que avui presentem.
Va ser aprovat per unanimitat pel Consell i ara es presenta al Ple municipal. I agraeixo
al senyor Casado que avui ens acompanyi al saló de plens.
El document que es presenta té un contingut fonamentalment jurídic, com és
l’elaboració d’un text refós dels dos reglaments que fins ara regulen l’activitat d’aquest
Consell i que es presenten en un text únic amb revisió sistematitzada i actualitzada,
però sense perdre el contingut dels dos reglaments anteriors i la seva vessant
eminentment educativa.
La proposta que es presenta del nou reglament es pot articular en tres apartats: el
primer o antecedents fa referència a la normativa de la Generalitat de 1985 relativa a
la creació dels òrgans col·legiats de participació i concretament als consells escolars
municipals i als acords plenaris de l’Ajuntament de Girona a partir de l’any 1989 sobre
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la creació del Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d’Educació de Girona, i
d’aprovació dels corresponents reglaments.
El segon fa referència a la Llei d’educació de Catalunya de 2009, que ratifica
l’existència dels consells municipals i enumera les competències municipals en matèria
d’educació, i a la Llei de règim local vigent a Catalunya sobre els òrgans sectorials de
participació, i al Reglament orgànic municipal d’aquest Ajuntament.
El tercer, més específic, concreta l’esquema del text reglamentari que sotmet a
aprovació, i que es pot resumir en sis punts.
En el primer punt, adoptar la denominació del Consell Municipal d’Educació de Girona
en substitució de la més complexa de Consell Escolar Municipal - Consell Municipal
d’Educació de Girona, per considerar que dins d’aquesta denominació es respecten
absolutament les funcions que segons la Llei d’educació de Catalunya poden atribuirse als consells escolars municipals amb relació a la competència que en matèria
d’educació la mateixa llei atribueix als municipis.
Al segon punt es manifesta que és compatible la naturalesa del Consell Municipal
d’Educació amb la seva consideració per l’Ajuntament com un òrgan complementari de
participació sectorial als efectes de la seva dotació, dels recursos humans i materials
necessaris per al seu funcionament des de l’àrea o gestió que l’Ajuntament determini.
Tercer punt destacable, quant a les qüestions que han de definir l’acció del Consell
Municipal d’Educació, es mantenen les que fins ara es relacionaven en el text
reglamentari vigent, si bé es proposa la seva ampliació específica a les següents
qüestions, que no hi figuraven de forma expressa: en primer lloc, les propostes de
programació dels ensenyaments de formació professional i la coordinació amb l’entorn
territorial i empresarial i el foment de la implicació dels agents territorials i socials en el
compromís educatiu de tota la ciutat. I, en segon lloc, la formulació de recomanacions
en la determinació del calendari escolar.
En el quart punt, en referència a la composició del Consell Municipal d’Educació, es
mantenen els sectors de representació de l’actual reglament, però s’incrementa el
nombre total dels seus components, que passa de seixanta-cinc a setanta. I podríem
destacar d’aquest increment la representació del Col·legi de Doctors i Llicenciats amb
un membre i també el Moviment de Renovació Pedagògica, que passaria a estar
representat en el consell actual, com també el nombre de persones de reconegut
prestigi, que s’incrementa en un i passa de cinc a sis.
El cinquè punt: la refosa dels dos reglaments ara vigents en un sol text reglamentari
serveix per ordenar sistemàticament l’estructura organitzativa del Consell Municipal
d’Educació, que relaciona els seus diferents òrgans, les atribucions de cadascun i el
seu règim de reunions i adopció d’acords, en referència també a les funcions
administratives de suport al Consell Municipal d’Educació.
I en el sisè punt, finalment, es fa referència a la normativa de caràcter general i
específica d’aplicació supletòria del reglament a la seva entrada en vigor després de la
tramitació per l’Ajuntament i a la derogació dels textos que fins aquell moment estaran
encara vigents.
En resum, aquest és el text que el proposat Consell Municipal d’Educació sotmet a la
consideració del Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva.
Moltes gràcies.
Obert debat, intervé la senyora Núria Terés, regidora del grup municipal d’ICV-EUiA,
qui exposa, en primer lloc, i malgrat que ho varem expressar obertament, en el darrer
Consell Municipal d’Educació –que ja li podem dir exclusivament així–, agrair al senyor
Casado tota la feina que ha fet: una feina feixuga, perquè revisar normatives i estar al
cas de tots els decrets i totes les normatives existents ha fet que hagi fet una feina
molt feixuga, molt rigorosa, però sobretot per la seva generositat; podria estar
tranquil·lament jubilat a casa seva i ha dedicat un bon temps a fer aquesta revisió, que
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entenem que ha servit per posar al dia un reglament interessant i un reglament
necessari.
Un cop dit això, jo penso que un dels valors que ha de tenir aquest Consell Municipal
d’Educació és precisament aquest que li dóna el seu nom, és a dir, passar de dir-se
Consell Escolar Municipal a Consell Municipal d’Educació exclusivament, ja és un dels
objectius que de fa anys jo crec que s’ha treballat en aquesta ciutat, que és de passar
l’escolarització de l’educació a entendre l’educació com un terme compartit per tots,
per tota la ciutadania. I sempre hem dit que Girona sigui una ciutat educadora és
precisament per demostrar que cada ciutadà, cada ciutadana, pot ser un agent
educatiu i que cada espai de la ciutat pot ser una oportunitat també educativa.
I jo crec que era important fer aquest salt i que es mantingués exclusivament el terme
«Consell Municipal d’Educació» per donar aquesta volada que tots i totes som
responsables de l’educació i que, per tant, aquest Consell ha de sortir de l’àmbit de les
«parets estrictament escolars», entre cometes, i obrir-se a aquesta dimensió més
educativa que tenim com a ciutat.
Aleshores, jo sí que el que demanaria és que tots aquests bons objectius que es
pretenien amb aquesta revisió, puguin servir perquè precisament es pugui dinamitzar
una mica més aquest Consell de participació, és a dir, que sigui realment un òrgan viu,
un punt neuràlgic en el qual tots aquells agents educatius de la ciutat que vulguin
col·laborar, precisament, a dimensionar el que és una ciutat educadora –que fa temps
que potser no hi aprofundim i no hi treballem– puguin fer-ho a través d’aquest Consell
Municipal d’Educació. I, per tant, que fem esforços perquè els canvis normatius no es
quedin només en això, en canvis normatius, sinó que puguin suposar també una
oportunitat de revitalització d’aquest Consell, que penso que seria necessari i bastant
imprescindible.
Per tant, gràcies novament i esperem que sigui així.
Intervé la senyora Anna Pujolàs, regidora del grup municipal de la CUP, qui exposa,
nosaltres també volem agrair la feina que ha fet el senyor Casado. Nosaltres des de la
CUP no varem coincidir amb ell en la seva etapa, diguéssim, activa professional aquí a
l’Ajuntament, però gràcies a aquesta oportunitat de la redacció del nou reglament
l’hem també pogut conèixer i compartir aquest espai de treball.
Bé, nosaltres també votarem a favor d’aquest reglament, perquè pensem que està
molt bé actualitzar la normativa. Sabem que és un acord del plenari del Consell
Municipal d’Educació que es va prendre en l’últim plenari.
Pensem que aquest canvi de nom, com ja ha exposat la senyora Terés, és també molt
adequat. És un nom molt més senzill i adequat per al que creiem que ha de significar
aquest Consell.
I també ens agrada molt que contempli la participació de nous sectors que fins ara no
hi estaven contemplats, com és, per exemple, el Moviment de Renovació Pedagògica.
Per tant, nosaltres hi votarem a favor. Però també ens agradaria fer constar que
pensem que seria adequat atorgar-li, en la mesura del que fos possible, cert poder
decisori en alguns àmbits, perquè tal com es contempla en el reglament és un òrgan
de consulta, participació, assessorament i proposta. I pensem que si es pogués dotar
de cert poder decisori en alguns àmbits acotats i acordats, incentivaria molt més la
participació de la gent. Perquè la gent que participa en el Consell ho fa de forma
voluntària en hores lliures i si després del que es discuteix, s’estudia, s’elaboren
informes molt ben elaborats i molt ben pensats, al final, tot i que en la gran majoria de
casos és veritat que se’n fa cas, es segueixen aquests acords, però nosaltres hem
viscut en el poc temps que fa que hi podem participar algun cas en què no ha estat
així. I llavors, pensem que això també acaba desincentivant una mica la participació. I
de seixanta-cinc membres que fins ara hi havia, ara setanta, nosaltres durant aquests
tres anys que hem tingut l’oportunitat de poder-hi participar no els hem vist mai tants,
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està molt per sota la participació real en el Consell. I això ens sap greu, perquè
pensem que podria ser un òrgan molt potent.
I, bé, només volíem fer aquest esment, però nosaltres votarem a favor d’aquest canvi
de reglament.
Intervé el senyor Joan Menacho, regidor del grup municipal del PPC, qui exposa,
nosaltres també creiem que la revisió del text del reglament del CEM que s’ha fet i que
així es recollirà en un sol text la seva composició, les seves funcions i l’organització, ho
veiem amb bons ulls.
I també pensem que el canvi de denominació, que passarà a dir-se Consell Municipal
d’Educació, és la denominació més representativa i també és la millor manera
d’adaptar-la a la llei i a les noves necessitats donades per l’evolució educativa i social
que marca l’actualitat. Per tant, la veiem amb bons ulls, aquesta modificació, i el nostre
vot serà favorable.
Intervé la senyora Pia Bosch, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, també,
en primer lloc, saludar i agrair al senyor Xavier Casado la seva feina, la seva dedicació
en aquest canvi reglamentari. Una vegada més, doncs, hem pogut gaudir del seu bon
fer i ens n’alegrem i ens en congratulem.
Dit això, votarem favorablement a aquest canvi que ens proposen, per descomptat.
Ens sembla bé i ens sembla que millora el reglament que teníem. I també ens sembla
bé el canvi de denominació del Consell.
Però volíem també fer un comentari que algun dels altres grups ha fet, i és que tenim
un repte en el Consell Municipal d’Educació que és dinamitzar la participació. És
veritat que és difícil, però també és veritat que cal fer-ho, perquè aquesta és una eina
potencialment molt potent i en un àmbit que per Girona ha estat sempre - abans hem
parlat del Consell Econòmic i Social–, doncs, la cohesió social, la dinamització de
l’economia, pensar que Girona és una ciutat d’educació i de cultura són segurament
alguns dels àmbits principals en què aquesta ciutat ha intentat excel·lir des de fa unes
dècades. I hem de seguir en aquesta línia.
Que Girona ha de ser una ciutat educadora ho hem dit i ho hem reiterat i hem fet
projectes molt diversos al voltant d’aquest concepte, però aquest és un concepte que
s’ha de renovar permanentment i que s’ha d’impulsar permanentment. I ens sembla
que en aquest moment cal especialment plantejar-se aquest repte de dinamitzar,
encara més, el Consell Municipal d’Educació. És difícil que la gent vingui a les
reunions, és difícil que la gent hi participi; ho és per definició, però ens sembla que
l’àmbit de l’educació és un àmbit primordial i, per tant, que s’ha de fer un nou esforç.
Els volem demanar que aquest canvi reglamentari sigui un nou estímul i intentar
assolir millor aquest repte, que és de tots, no és només del Govern, és de tots,
nosaltres ens hi comprometem, ho saben, però ens sembla que hem de fer un pas
més i que hem de seguir millorant en aquesta línia. Per tant, el nostre vot és favorable,
però esperem que això sigui encara millor en endavant.
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
MOCIONS
18. Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i la CUP de rebuig a
l'acord comercial "d'associació transatlàntica per al comerç i la inversió" entre la
Unió Europea i els Estats Units.
S'ha desestimat la proposta següent:
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Atès que l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'Acord
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), va molt més
allà del comerç ja que l'acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes
de la nostra vida quotidiana. Especialment en la salut, l'alimentació, el treball, la
seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de
privadesa. Fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem les
institucions democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant,
per tant, els drets de la ciutadania.
Atès la falta de transparència que estan caracteritzat les negociacions del TTIP, és
una vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant en el seu
nom. El mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara
està classificat com un document secret. Fins i tot als membres del Parlament
Europeu que exerceix un paper important en les relacions comercials d'Europa, ja que
pot vetar els acords comercials (com va fer amb l'Acord Comercial Antifalsificació,
ACTA), només se'ls permet l'accés limitat als textos de negociació.
Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de
controvèrsies inversora-estat que permetria als inversors estrangers eludir als
tribunals
nacionals i presentar les seves queixes directament als tribunals
internacionals d'arbitratge. Es tracta d'un privilegi per a les empreses més poderoses
injustificable entre dos subjectes polítics amb tribunals de justícia desenvolupats i
plenament operatius. Així, si un tribunal d'arbitratge conclou que les polítiques
decidides democràticament podrien reduir els guanys projectats d'un inversor, aquest
mecanisme podria obligar a un govern a pagar milers de milions en danys i
perjudicis. Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes
ambientals, de salut i financers, entre altres. Aquest tipus de mecanismes ja
existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions
milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per
impostos sobre l'Energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la
seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals.
Exemples que demostren que és un pseudotribunal format per defensors dels
interessos de les empreses que les anteposa a les lleis i a la pròpia democràcia.
Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia varietat de
sectors, es veuria encara més afectades per l'establiment d'un Consell de Cooperació
Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest
organisme és simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries
afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de consum, drets laborals o
preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i
de representants d'empreses, tindran l'oportunitat d’ “analitzar” prèviament possibles
impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbys
empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços
legislatius, fins i tot abans que s'engeguin.
Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball
de l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat
sindical i el dret de negociació col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP mostra
que no hi ha cap ambició d'avançar en major protecció dels drets laborals.
Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l'aplicació
de conceptes com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres estratègies,
poden tenir indirectament el mateix efecte, encara que sense canviar formalment cap
reglament de la UE. Sobre la base del "reconeixement mutu", les empreses
transnacionals podrien utilitzar les seves empreses subsidiàries en l'altre continent
per aprofitar els avantatges de les diferències en la regulació. A la pràctica,
s'anul·laria de manera efectiva el dret de regular i es fomentaria un dúmping
desregulador sense precedents.
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Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees
establertes per als serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels
serveis d'aigua, o limitaria fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions
públiques en funció de criteris ecològics o socials. Creiem que és un atac
inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la contractació pública, la
protecció de determinats sectors econòmics que són essencials i la defensa de béns
públics.
Atès que la protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui
un pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció
cultural en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema
i a la cultura en general.
Atès que les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure
Comerç Canadà-UE (ZETA), el TTIP promouria la carrera mundial d'acords comercials
bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des de l'any
2005, soscavant el multilateralisme comercial. De la mateixa manera, EUA evita el
multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara vol formar un club exclusiu amb la
UE. En el mig termini, això podria fins i tot afeblir la posició de la UE al món. Podria
suposar la formació de blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i
més pobres a normes en les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant
a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç
global per enfrontar millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi
climàtic i la protecció del medi ambient.
Atès que la firma d'aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del
darrera que afectaria directament a matèries tant sensible, com la salut, el medi
ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb una
clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions
públiques.
Per tot això, es presenta el següent ACORD:
Primer.- INSTAR al Govern de l'Estat espanyol a mostrar formalment davant la
Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i Estats Units.
Segon.- Instar al Govern a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys
negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de
l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de les negociacions.
Tercer.- Traslladar aquests acords al Ministeri d'Afers Exteriors, a la Comissió Europea,
així com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el Senat de
l'Estat espanyol.
Defensen la moció la senyora Núria Terés, regidora del grup municipal d’ICV-EUiA i el
senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP.
Fa ús de la paraula la senyora Núria Terés, qui exposa, els portem aquesta moció en
relació amb el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions, en primer lloc, perquè
creiem que és un tema tan i tan important que està bé que en aquest Ple, malgrat no
tingui competències directes sobre aquest tema, sí que creiem que aquí hi ha diferents
grups que han tingut l’oportunitat de parlar-ne en el Parlament espanyol, però sobretot
perquè és un tema que cal conèixer, cal divulgar-lo i cal fer-ne difusió. I per tant,
pensem que pot ser una bona oportunitat de parlar-ne.
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A veure, aquest és un acord de lliure comerç que a la pràctica va molt més enllà d’un
mer acord comercial, ja que equipara les legislacions comercials dels Estats Units amb
les de la Unió Europea. I per tant, pretén aglutinar més de 800 milions de consumidors
i més de la meitat del PIB mundial, un 54 per cent.
A l’Estat espanyol el 6 de maig d’aquest any hi va haver la discussió en el Congrés
dels Diputats. Izquierda Plural, el grup en el qual estem inclosos nosaltres, va defensar
rebutjar aquest acord o, si més no, que es votés en referèndum per part de tota la
ciutadania per tractar-se d’un acord de dimensions i conseqüències mai vistes que
afectaria profundament la democràcia i també la sobirania nacional del nostre país i de
tots els països europeus, no? Tant el PP com el PSOE, UPyD i Convergència van
estar d’acord i van defensar aquest tractat, i per tant, rebutjaven la possibilitat de poder
fer aquest referèndum perquè la ciutadania pogués, per una banda, informar-se i, per
una altra, opinar i manifestar-se sobre aquest tractat.
Les negociacions que s’estan duent a terme per a aquest tractat són negociacions
secretes i estan blindades fins d’aquí a trenta anys, en què no es pot fer públic el seu
contingut. Tota la informació de què disposem i de què han disposat els grups que
estan en el Parlament espanyol és informacions que han arribat en comptagotes als
diferents governs i també derivades de filtració; per tant, de diverses filtracions. Per
tant, creiem que la manca de transparència també retrata bastant de què estem
parlant.
Quines conseqüències nosaltres hem analitzat i hem vist que té aquest Tractat
Transatlàntic de Comerç i Inversions? Bé, en temes molt concrets, i passaré a
explicar-los aspectes molt concrets: en el tema de pèrdua de sobirania nacional, es
contempla que si una empresa es veu perjudicada per l’aprovació d’una legislació que
una empresa considera que la perjudica, aquesta empresa pot denunciar-ho i no
davant d’un tribunal públic, sinó davant d’un tribunal especial que es crea, aquest
Investor State Dispute Settlement. Aquest tribunal d’arbitratge entre els estats i les
empreses està format per tres advocats que dictaminen sobre el cas que se’ls
presenta. Però, és clar, en aquest cas és una mena de tribunal privat on no hi ha cap
mena de garantia que es defensin els interessos públics ni el bé públic. Aquest
tribunal, és clar, estarà format pels mateixos que han constituït aquest tractat i per tant,
seran aquests defensors de les grans empreses.
Per tant, veiem que hi ha una pèrdua de la sobirania nacional i de la defensa dels
interessos de la ciutadania en general en benefici de les empreses.
També una privatització de serveis públics, en especial de la sanitat. Per què? Doncs,
perquè, per exemple, s’obre el mercat a les empreses asseguradores dels Estats Units
o es blinden processos de liberalització i privatització començats en els últims anys en
aquests països.
També pel que fa a temes mediambientals. Per exemple, a les normatives s’eliminen
moltes d’elles normatives mediambientals considerades que van contra el comerç i
que permetrien, per exemple, el fracking, que ha quedat clar que suposa la
contaminació de l’aigua i del subsòl.
També, i molt greu, de temes laborals: la reducció de drets dels treballadors en
harmonitzar la legislació laboral dels Estats Units amb la Unió Europea. Evidentment,
això és a la baixa, i atès que sempre en aquests acords es contempla el mínim comú
denominador, és a dir, que es passaria de vuit drets fonamentals per al treballador
recollits a la Unió Europea als dos que només tenen als Estats Units. Per tant, parlem
de perdre drets com el de lliure associació, el dret a vaga, el del salari mínim, etcètera.
Temes de seguretat alimentària, i vostès ja han sentit a parlar de tot aquest tema dels
pollastres clorats i dels animals modificats genèticament, la ramaderia engreixada amb
hormones i enginyeria genètica, tots aquests temes prohibits a la Unió Europea.
Doncs, aquest tractat permetria comercialitzar-los i, a més a més, els aliments perdrien
traçabilitat i tampoc en sabríem l’origen.
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Temes socials, temes sanitaris, etcètera.
Per tant, creiem que estem davant d’un tractat d’unes dimensions enormes, molt greus
que ens faria recular moltíssim amb relació a tots els drets que tenim en aquests
moments a molts països de la Unió Europea. I per això fem aquestes tres propostes
d’acord. Una d’elles, la primera, és instar el Govern de l’Estat espanyol, doncs, a
mostrar el seu rebuig a l’actual text de la proposta; instar també el Govern a enviar als
grups parlamentaris tota la informació dels diferents esborranys que s’han anat
treballant en cada ronda i fer un ple monogràfic sobre el contingut d’aquest tractat, i
traslladar tot això al Parlament espanyol i al Ministeri d’Afers Estrangers.
Intervé el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa,
intentaré ser breu, perquè la regidora Terés ha explicat molt bé tot el que recull
aquesta moció.
Jo voldria comentar que, en primer lloc, pensem nosaltres que era molt necessari
presentar una moció d’aquest tipus. Sabem perfectament que no tenim competències
ni res d’això, però també és veritat que una qüestió d’aquestes dimensions és bo que
baixi una mica a la ciutadania i que als ajuntaments democràtics del país això es
comenci a debatre. Perquè pensem que una qüestió d’aquesta transcendència ha
d’arribar a la ciutadania, i se n’ha de començar a debatre perquè hi ha molta opacitat,
si alguna cosa defineix tot el que envolta aquest tractat –que té unes sigles en anglès
que ningú sap què vol dir, i en català, Associació Transatlàntica per al Comerç i la
Inversió. Doncs, pensem que aquí ha d’haver-hi debat i transparència enfront de la
jerarquia i opacitat amb què ens estan, diguéssim, endossant això a la societat del
conjunt d’Europa.
Nosaltres pensem que ara mateix la crisi s’ha convertit en una mena de laboratori, la
crisi econòmica que estem vivint és una mena de laboratori, i la reculada de drets
laborals i de legislació ambiental s’ha fet evident. Però, també és veritat que el sistema
capitalista en el qual estem vivint s’ha reinventat, ha pres noves formes i s’ha sabut
adaptar molt bé al context en el qual estem vivim. Per això el que ha fet aquest
sistema capitalista és estendre la por entre les classes populars: la precarietat laboral,
desmantellament de serveis públics, l’atur, les privatitzacions, etcètera. Això ja està en
marxa. I aquest tractat el que segurament farà és donar una volta més a aquest
sistema d’injustícies que es diu capitalisme, que cada vegada té un rostre més
salvatge i més inhumà.
El pitjor des del nostre punt de vista d’aquest tractat és que això s’està negociant a
altes esferes: comissions bilaterals entre els Estats Units d’Amèrica i la Unió Europea
–i a la Unió Europea ens representa la Comissió Europea–, i després sembla que el
full de ruta serà que un cop això estigui ja totalment tancat i acordat, es baixi el debat
al Parlament europeu i després als parlaments nacionals. Però el debat ja estarà dat i
beneït, i això voldrà dir que la sobirania nacional i popular saltarà pels aires, amb el
que ha costat de guanyar en el continent europeu.
Nosaltres pensem que és molt injust que una colla de buròcrates i d’accionistes
assedegats de diners i de poder hagin de decidir en nom d’una ciutadania que
democràticament ens trobem una mica lligats de mans i peus. És una mica el poder
dels lobbys, que són els que fan i desfan –no els lobbys petitets, sinó els grossos–,
burlant-se les lleis de la democràcia.
Una mica, i ja per anar acabant, el que està passant és que ara mateix la globalització
capitalista s’està reordenant i això s’està traduint en el fet que el centre mundial s’està
desplaçant a Àsia. La Xina i altres gegants són els qui estan acaparant cada vegada
més PIB a nivell mundial. I això Europa i els Estats Units, les classes oligarques
d’Europa i Estats Units ho estan veient i volen recuperar terreny. És per això que el
que pretenen amb aquest tractat de lliure comerç no és cap altra cosa que carregar-se
la principal barrera perquè es puguin desenvolupar els seus negocis bruts, és a dir, les
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legislacions ambientals, la legislació laboral, la legislació sobre seguretat, això és una
nosa per a ells, i des del nostre punt de vista estan negociant, estan acordant i estan
tractant per carregar-se tot això.
Les conseqüències de tot plegat –ho ha esmentat una mica la Núria Terés, una mica i
força–, a nivell energètic, a nivell laboral, a nivell democràtic. En definitiva, si totes
aquestes mesures s’acaben implementant el que passarà és que probablement a
Europa, que tenim un model de convivència que ha costat moltíssim construir, acabarà
saltant pels aires. Per tant, està clar que ambientalment, socialment i democràticament
aquest tractat farà que fem reculades a Europa.
Però aquesta gent, aquestes castes oligàrquiques que volen decidir per tots nosaltres
no han comptat amb un petit detall, que és que al sud d’Europa hi ha un petit poble
que ha dit que vol decidir, i ahir en varem veure una bona prova, 2.300.000 persones
varem sortir a prendre decisions. I ara això pot passar, que aquest exemple tan bonic
s’estengui pel sud d’Europa i, és clar, aquest tractat de lliure comerç, doncs, pot
ensopegar amb una barrera que es diu democràcia. I aquest capitalisme que cada
vegada és més criminal i més inhumà, potser veurà que al sud d’Europa no es poden
conculcar així com així els drets humans, socials i laborals.
Sé que el meu llenguatge no agrada a tothom, és veritat, però som del parer que això
s’ha de començar a debatre i que la ciutadania n’ha d’estar molt ben informada. Per
això s’ha presentat aquesta moció i esperem que tingui el suport de tots vostès,
perquè, efectivament, la democràcia necessita que els grups hi donin suport.
Moltes gràcies.
Obert debat, intervé el senyor Carles Bonaventura, regidor no adscrit, qui exposa, molt
breument, estem davant d’un aquells casos en què si tirés endavant, els poders
econòmics, com ja és habitual, condicionarien i fins i tot atemptarien contra els drets
democràtics de les nacions i dels estats i dels ciutadans. Per tant, nosaltres creiem
que això cal combatre-ho i, per això, el nostre vot serà favorable.
Intervé la senyora Concepció Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui
expressa, no entraré en el debat ni en la temptació de rebatre el senyor Navarro amb
el seu llenguatge, ell deu saber el que utilitza i per què l’utilitza; el que sí li diré és que
jo sóc tan democràtica com vostè i la meva formació política és tan democràtica com la
seva. Simplement li diré això.
Dit això, nosaltres no donarem suport a aquesta moció. Mirin, d’entrada és una moció
que la veritat és que jo he de dir que a mi i al meu grup ja ens va sorprendre que
trigués tant a arribar al plenari d’aquest Ajuntament, perquè la Izquierda Plural, que és
on s’inclou el Grup d’Iniciativa per Catalunya, fa molts mesos, des del mes de maig,
que l’està presentant als diferents ajuntaments.
D’entrada això els ha portat fins i tot a no canviar l’exposició de motius i a rectificar allò
que ja s’ha fet i que s’ha avançat. Perquè sí que els he de dir –i si haguessin parlat
amb el seus companys del Congrés dels Diputats ho sabrien, perquè fa encara no un
mes debatíem i parlàvem sobre aquest tema a la Comissió d’Exteriors del Congrés
dels Diputats–, el mandat de negociació del Consell de la Unió Europea que va donar
la Comissió –aquí vostès en parlen i diuen que falta de transparència perquè està
classificat–, bé, que sàpiguen que des del 9 d’octubre està desclassificat. És més, en
el debat que es va tenir a la Comissió d’Exteriors el 15 d’octubre, precisament, es va
posar sobre la taula que era rellevant aquest fet, que s’hagués desclassificat allò que
durant molts de mesos totes les formacions polítiques, totes, independentment que
després estiguéssim més o menys a favor d’aquest tractat, tots havien demanat en
ares de la transparència pel que fa a la Unió Europea.
Per tant, el primer que haurien de fer quan presenten mocions tipus és intentar
adaptar-les al moment real en què ens les presenten a aquest Ajuntament.

51

També els he de dir que jo encara no he entès qui és que ha de fer un ple monogràfic,
si realment s’està plantejant que es faci un ple monogràfic sobre aquest tractat a la
ciutat de Girona o és que com que són mocions tipus s’està parlant que es demani al
Govern que al Congrés dels Diputats es faci un ple monogràfic sobre aquest tema. Jo,
sincerament, saben i els he dit sempre que aquests debats hauríem d’intentar evitarlos, que hauríem de centrar els plens de l’Ajuntament de Girona a parlar d’allò que
realment podem fer o podem deixar de fer des de l’Ajuntament de Girona i les
iniciatives polítiques que cada u amb tot el dret, només faltaria, vol fer al Govern
perquè les accepti o no les accepti i les desenvolupi. Però intentar reproduir aquí
debats que tenen, on s’han de tenir, i en aquest cas, ja no és tan sols al Congrés dels
Diputats, és al Parlament Europeu. Perquè aquest tractat, que a dia d’avui no està
tancat ni molt menys, i per tant, ja és difícil poder donar l’opinió sobre una cosa que
encara no està definida, que encara no està tancada i, per tant, és complicat. Un cop,
doncs, el tractat estigui ja més definit hi haurà un debat al Parlament Europeu, perquè
el Parlament Europeu ha d’aprovar el tractat i després l’han de ratificar tots els estats.
Per tant, també en aquest cas Espanya.
En aquest sentit, com deia, intentar reproduir avui aquí de pressa i corrents, amb notes
que passen o que a cada u li passa aquell qui deu portar aquests temes en altres
institucions, un tema tan complex, de tal envergadura i de tal importància, crec que és
fins i tot fer un flac favor a la posició que com a força política està tenint, en aquest
cas, l’Izquierda Plural al Congrés dels Diputats.
En aquest sentit, jo ja li ho dic, nosaltres no li donarem suport. I demanem un cop més
que tots fem un esforç per escriure i portar mocions a aquest plenari d’allò que volem
que el Govern faci o deixi de fer en bé de tots els gironins i les gironines i que realment
estigui a les seves mans poder-ho fer o poder-ho deixar de fer, perquè, si no, jo crec
que aquests últims sis o set mesos d’aquí a les eleccions del mes de maig poden
portar fins i tot a caure en una manera de fer que l’únic que fa és fer –i perdó, perquè
sé que a alguns no els agradarà–, perdre el temps en molts temes i deixar de parlar
d’allò que realment podem fer des d’aquí els vint-i-cinc que estem asseguts, que és
millorar la qualitat de vida dels gironins.
Intervé la senyora Pia Bosch, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, aquest
és un tema d’aquests temes que el nostre grup ha manifestat reiteradament que ens
sembla que no és bo que arribin en forma de moció en aquest Ple, perquè ens sembla
un tema molt important, importantíssim, ens sembla un tema molt complex, i a mesura
que hem anat recopilant informació i aprofundint en la qüestió, encara cada vegada
ens hi ha semblat més. I per tant, que el risc de parlar i definir-se en termes breus
sobre una qüestió tan complexa en un ple, inevitablement ens porta a frivolitzar-lo, a
tractar-lo d’una manera inadequada i per nosaltres impròpia.
Per tant, aquesta és una d’aquestes típiques qüestions que per nosaltres hauria
d’haver estat objecte d’un acte públic de debat, de l’aportació d’opinions de
parlamentaris europeus, perquè la seu en la qual es debatrà eminentment aquest tema
serà el Parlament Europeu, i hi haurà posicionaments de grups diversos, molt
interessants segur. I fins i tot durant la campanya electoral de les eleccions europees,
en alguns països aquest va ser un dels grans temes que es va debatre. I per tant, és
un tema rellevant. Però no ens sembla que el Ple de l’Ajuntament de Girona ni aquests
regidors i regidores, que, evidentment, no som especialistes cap de nosaltres –
almenys en el nostre grup no n’hi ha cap d’especialista en tractats internacionals de
comerç–, doncs, segurament no és el millor lloc per parlar-ne de la manera que convé.
Per tant, i vist que el nostre grup procura sempre en aquest sentit abstenir-se per no
entrar en el fons… (no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció), ens
abstindrem.
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S’han dit aquí coses molt diverses sobre aquesta qüestió i algunes la Comissió
Europea les ha directament desmentit. Per exemple, tota aquesta qüestió de la carn
tractada amb hormones, en fi, temes molt diversos que en alguns casos la Comissió
Europea ha anat desmentint, altres que estan en aquest moment ja recollits, perquè es
parla de l’excepció que segur que es farà de l’audiovisual, de la cultura, etcètera. Però
no volem entrar en el fons. Ens sembla que aquest és un tema molt important, ens
sembla que tenen tot el dret de voler-ne parlar i de voler-lo traslladar als gironins i a les
gironines, però que segurament l’instrument per traslladar aquest debat no és aquest
Ple, perquè el tractarem finalment en el temps limitat que tenim per tractar una moció,
amb les condicions limitades que tenim per tractar un tema de la rellevància d’aquest, i
per tant, en el nostre cas preferim abstenir-nos, i ja ho dic, traslladar aquest debat als
llocs on es pugui fer amb la profunditat que requereix.
Intervé el senyor Carles Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, jo ja
els hi he manifestat aquesta tarda quan ens hem reunit en la Junta de Portaveus i ara
reiteraré una mica el mateix. Jo el que voldria indicar-los és que després tot seguit
d’anar parlant i anar tenint converses telefòniques amb cada u de vostès i quan m’he
anat trobant avui, he fet unes trucades a persones i responsables de la Unió Europea
al respecte i he intentat esbrinar molt més enllà del que hi havia aquí. Responsables
quant a diferents partits polítics. I m’han transmès primer de tot el que ha dit la senyora
Concepció Veray fa un moment, és a dir, que el secretisme que posa en evidència
aquí no existia, sinó que tenien tots els documents, que eren perfectament oberts i es
podien llegir i es podien conèixer a la perfecció. Que són treballs totalment preliminars
–preliminars–, que no hi ha cap text redactat de forma definitiva. I que la voluntat és
que el Parlament debati, debati en profunditat tots aquests temes amb tots els grups.
I si realment ens creiem les institucions i les eleccions i les votacions, fa relativament
poc temps es va elegir un seguit de representants que estan al Parlament Europeu i
que podran tenir l’oportunitat de debatre aquesta qüestió. I potser a ells se’ls hauria de
transmetre que ens fessin arribar aquestes qüestions en un ple com l’Ajuntament de
Girona per poder debatre allò que realment puguem conèixer i saber.
Però, evidentment, entrar ara a debatre una qüestió de la qual no hi ha ni text definitiu i
realment es fonamenten en suspicàcies o sospites del que pugui succeir, entenem que
no li podem donar suport. I així mateix ja els he indicat a tots i cada un de vostès a
mesura que he anat parlant, que, evidentment, quan es parla de plens no entenia si
havíem de debatre un tractat que serà objecte de discussió en el Parlament Europeu,
en el Ple de l’Ajuntament o bé al que feien referència és a altre tipus de plens en altre
tipus d’institucions.
Per tant, entenem que no podem donar suport a una moció que no s’ajusta a la realitat
del moment.
Intervé el senyor alcalde, qui indica, el torn de rèplica se l’haurien de repartir, en tot
cas, per evitar un doble torn multiplicat per dos. Té la paraula la senyora Terés.
Fa ús de la paraula la senyora Núria Terés, qui exposa, cadascú té els seus
informadors europeus, ara no traurem aquí qui ens ha informat, però, evidentment que
les nostres fonts són igual de solvents que les seves i, per tant, diguéssim, estem en
un KO tècnic, diguem-ho així. Per tant, les nostres informacions ens han portat a portar
aquesta moció aquí.
També perquè, és veritat, vostès creuen en un tipus de democràcia absolutament
representativa, parlamentarista i nosaltres pensem que també la ciutadania té dret a
opinar sobre temes molt importants. I per poder opinar un ha d’estar informat. I els
ajuntaments som els ens més propers per facilitar aquesta informació i aquests debats,
que tindran afectacions gravíssimes sobre molts drets adquirits en la Unió Europea, en

53

molts països de la Unió Europea. Vostès confien plenament en tota aquesta
representativitat que tenen i que els dóna majoria en el Parlament Europeu, però
nosaltres tenim elements clars de sospitar i ser suspicaços en altres qüestions per les
quals vostès potser no pateixen.
I, per tant, per nosaltres aquesta falta de transparència és oferir informació. I nosaltres
considerem perdre el temps a vegades escoltar alguns arguments que no entren en el
contingut del tema, sinó que es queden flotant només en qüestions procedimentals.
Creiem que és un tema importantíssim, d’un calat molt important, com també apuntava
el senyor Jordi Navarro, i per això hem portat aquesta moció que creiem que té una
rellevància molt i molt important, que vostès potser no l’hi donen.
Intervé el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa,
només també reiterar que n’hi ha que no tenim la sort de tenir fil directe amb la Unió
Europea, però aprofitant que vostè, senyor Ribas, té fil directe amb la Unió Europea,
escoltin, si no volen votar la moció, per què no organitzen vostès un dia una jornada?
Podem organitzar una jornada des de l’Ajuntament, no?, en el marc del Consell
Econòmic i Social o algun consell i podem fer venir experts en el tema i, com a mínim,
doncs, tenim aquest debat amb la ciutadania.
A veure, és una qüestió que s’està negociant a molt altes esferes, la ciutadania té dret
a estar informada. I pensem nosaltres que no n’hi ha prou amb una Comissió Europea,
que cada vegada està més deslegitimada democràticament, perquè porti el pes de les
negociacions. És tan senzill com això.
Nosaltres pensem que no és només una qüestió tècnica, senyora Bosch; és una
qüestió tècnica, sí, però també és una qüestió d’informació, de transparència, de
democràcia, de deliberació per part de la ciutadania.
I res més. Mirin, també dir-los que l’aliança que aquí es produeix tàcita, entre el PP,
Convergència i Unió i la social democràcia descafeïnada, com a tot Europa, també és
una mica significativa, és una mica la prova del cotó de per on van les coses.
I ja està, no m’estenc més. Gràcies.
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació es rebutja per tretze
vots en contra dels grups municipals de CiU, PPC i el regidor no adscrit senyor Carlos
Palomares Safarrés, sis vots a favor dels grups municipals de la CUP i ICV-EUiA i els
regidors no adscrits senyor Carles Bonaventura Cabanes i senyora Glòria Plana Yanes
i sis abstencions dels grup municipal del PSC.
19. Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per l'acord de mesures
urgents per pal·liar la pobresa energètica
La situació de crisi, atur i de retallades en drets socials està provocant un augment de
la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes persones per accedir a
recursos i serveis bàsics, com l'aigua, la llum o el gas, necessaris per garantir unes
condicions mínimes de vida digna.
Aquestes persones pateixen l'anomenada "pobresa energètica" i majoritàriament són
les que estan en situació d'atur, reben alguna prestació social reduïda o bé estan
molt endeutades. Els col·lectius més vulnerables com els infants, la gent gran o
persones amb malalties cròniques poden veure afectada la seva salut davant la
impossibilitat de fer front al cost econòmic dels consum mínims per garantir
l'habitabilitat, salubritat i higiene de casa seva. L'Ajuntament de Girona ha d'estar
plenament compromès en garantir el Dret Universal als Subministraments i en el
rebuig a la Llei de Reforma del Sistema Elèctric a Espanya.
Un sistema en el qual les empreses privades subministradores no contemplen pèrdues
davant la impossibilitat de pagament de part dels seus clients en situació de pobresa
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energètica. Els impagaments, avui dia, són assumits per les administracions públiques,
especialment pels ajuntaments mitjançant el pagament de factures. Recursos públics
destinats a finançar les pèrdues d'empreses privades. Ni les empreses assumeixen
els impagaments, ni apliquen fórmules automàtiques de tarificació social, ni l'Estat
els hi demana. La reforma del Sistema Elèctric a Espanya portada a terme pel
govern de l'Estat no aporta cap solució a aquesta crua realitat, si més no, l'agreuja
amb l'augment de tarifes.
Finalment, al mes de juliol de 2014 i davant el panorama descrit, el Govern d'Espanya
va aprovar aquesta reforma, que s'ha traduït en un increment de la factura dels
subministraments bàsics, en especial de la llum. A tall d'exemple, la part fixa de la
factura de la llum s'ha incrementat de forma alarmant des del 2012: un 81,1%, de
127,7€ de mitjana per família i factura, a 231,23€ actualment. De fet, només en el
darrer any aquest concepte ha augmentat un 66%, el que implica que els usuaris
amb menys consum han estat penalitzats al tenir que fer front al pagament de
factures més elevades tot i no haver consumit més energia.
Segons l'informe "Pobreza Energética 2014" de l'Associació de Ciències Ambientals,
actualment, a Espanya hi ha 7 milions de persones en situació d'emergència davant
l'amenaça de tall de subministres durant els propers mesos. D'aquests, 3 milions de
persones es troben en situació de pobresa severa, 2,5 en risc d'exclusió social, i
200.000 famílies han perdut el bo social de la llum des del 2012.
Actualment a Catalunya, un 10,9% de les llars catalanes no poden mantenir l'habitatge
a una temperatura adequada (al voltant de 300.000 famílies i el doble respecte al
5,4% a l'inici de la crisi). La Taula del Tercer Sector ha alertat que el proper hivern
aquestes xifres s'agreujaran si no s'actua.
Tot i els esforços i recursos esmerçats pels governs locals, considerem que aquesta
greu problemàtica necessita d'una acció coordinada, justa i decidida per part del
Govern de la Generalitat com del Govern d'Espanya per garantir els subministraments
bàsics de la població en situació de vulnerabilitat. De moment, les iniciatives del
Govern de l'Estat no han fet més que augmentar el cost dels subministraments, en
especial de l'electricitat.
Fins el moment, l'única iniciativa per part del Govern de la Generalitat ha estat el
Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre, conegut com "Decret de treva hivernal". Des
de la seva vigència al desembre de l'any passat, només 500 famílies a Catalunya
n'han fet ús, ja que no significava el pagament de les factures, sinó el seu
ajornament. A més, el Govern de l'Estat ha recorregut aquest Decret davant el
Tribunal Constitucional, que l'ha admès a tràmit i que provoca la seva suspensió
automàtica.
Per la situació exposada, perquè considerem que tant els governs autonòmics com
estatals han de prendre mesures urgents per posar fre al que considerem un atac
frontal a la cohesió social i a la igualtat d'oportunitats de les nostres ciutats i pobles, i
perquè la situació de pobresa energètica agreuja encara més la situació de moltes
famílies al nostre municipi, proposem al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- REBUTJAR enèrgicament la suspensió del Tribunal Constitucional a partir del
recurs interposat pel Govern de l'Estat contra el Decret Llei 6/2013, de 23 de
desembre del Govern de la Generalitat, conegut com "Decret de treva hivernal".
Segon.- Instar al Govern de l'Estat a declarar la llum, l'aigua, els gas, el butà i el
propà com a Dret Social Bàsic.
Tercer.- Demanar al Govern de l'Estat a aplicar un IVA reduït als subministraments,
que en aquest moment és del 21%.
Quart.- Reclamar que els consumidors en situació de vulnerabilitat accedeixin a una
tarifa social en funció dels seus ingressos i no del mercat, i que la diferència entre la
tarifa social i el consum real es financi a càrrec dels Pressupostos Generals de
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l'Estat.
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, de forma imminent, adopti les
mesures necessàries per evitar el tall de subministraments a l'hivern per a qui es trobi
en situació de pobresa energètica, promovent el pagament, que no l'aplaçament, dels
consums pendents a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.
Presenta la proposta el senyor Joan Baptista Olòriz, portaveu del grup municipal
d’ICV-EUiA, qui exposa, s’ha dit abans i hem repetit moltes vegades que la pobresa en
aquests últims set anys especialment té moltes cares, i una cara de la pobresa és la
manca d’habitatge. I això ha provocat un dels moviments socials espontanis més
importants a la història d’aquest país. I té una altra cara, que és la pobresa energètica,
en la qual possiblement és molt més difícil la lluita i emprendre moviments pel que
significa de difusa.
Històricament, aquest país ha tingut uns bons per als pobres que permetien en casos
molt determinats, pagar la llum. Entre altres casos, des del Parlament de Catalunya,
després d’una llarga discussió, es va arribar a l’acord d’aquest decret de treva hivernal,
perquè penso que tots som conscients que la pobresa té moltes cares. Però entre les
cares de la pobresa hi ha alguna gent amb cara que s’aprofita d’ella.
Mirin, no fa pas massa un important executiu d’una empresa elèctrica deia sense cap
tipus de vergonya que això de la pobresa energètica no existia, que existia la pobresa.
I per tant, com la pobresa era difusa, no afectava la mateixa companyia que, si no
m’equivoco ha repartit més de 3.000 milions en dividends aquest any, i per tant, deia
que això no l’afectava. I mirava de reüll aquells que demanàvem que les empreses
elèctriques –aquells, que som nosaltres, que som bastants– assumissin aquest cost.
Això passa a altres països europeus ja fa temps. És cert que passava a països
europeus on l’energia elèctrica era de l’Estat. I això quan la socialdemocràcia no era
tan descafeïnada –permetin-me la broma–, havia generat situacions d’aquesta mena.
Ara, jo no sé si per pressions de les companyies elèctriques –és possible– o també per
aquest no a tot el que el Parlament de Catalunya digui o faci, el Tribunal Constitucional
va acceptar a tràmit un recurs en el qual aquesta jo diria modesta aportació del
Parlament de Catalunya s’ha declarat, de moment a tràmit, inconstitucional. Per això
no podem estar ociosos.
Primer, en la crítica al fet que s’usi el Tribunal Constitucional per a quelcom que jo
penso que és indegut. Segon, i important, que la manca de llum, que la manca
d’energia conculqui el que anomenaríem un dret bàsic. I per tant, és important ser una
societat de drets, i aquests drets no es poden conculcar.
Que l’IVA, que deu ser dels impostos que més està gravant d’una manera injusta el
conjunt de la ciutadania, en el cas dels subministraments es pugui reduir. I reclamar,
indubtablement, una mena de tarifa social que permeti que en els pressupostos
generals de l’Estat hi hagi els diners suficients per fer-ho possible.
Mirin, la llunyania entre la política i els polítics i la ciutadania ve sobretot quan aquests
són incapaços de resoldre allò que és més urgent per a la ciutadania.
L’altre dia ens van passar unes pancartes grogues en què s’havia d’escriure amb un
retolador el que volíem que fos Catalunya, el meu fill va posar una Catalunya sense
pobresa i sense corrupció. Jo vaig dir: «Això és pura dialèctica, perquè pobresa i
corrupció van íntimament lligats: una societat en què hi ha corrupció és una societat en
què hi ha pobresa i que s’aprofita dels pobres.»
Per tant, jo penso que des d’aquest Ajuntament en Ple val la pena contribuir en
aquesta perspectiva que aquests temes no ens són aliens. Que sabem que les
competències estan per sobre d’aquest Ajuntament, però aquest Ajuntament no pot
ser neutral, no pot ser indiferent al que molts dels seus ciutadans estan patint.
Per totes aquestes raons, els demanaria el seu vot favorable.
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Obert debat, intervé el senyor Carles Bonaventura, regidor no adscrit, qui exposa,
força vegades hem sentit en aquest plenari parlar del concepte de pobresa energètica i
de les persones que la pateixen. Sabem que des d’aquest consistori s’està intentant
actuar en aquesta matèria per pal·liar les greus conseqüències que comporta per a
moltes famílies gironines no poder assumir els costos de la llum, de l’aigua, de
l’electricitat, del gas, etcètera, i ens hem de comprometre a aprofundir en aquest
objectiu.
Aquesta vegada, però, en tornem a parlar arran de la suspensió ordenada pel Tribunal
Constitucional, instada pel Govern espanyol, contra el decret de la Generalitat que
pretenia actuar, encara que molt tímidament, en aquesta matèria. Com estem
comprovant, el Tribunal Constitucional veiem que té una mena de funció multiús, és a
dir, tant serveix per actuar contra els catalans com contra els pobres, i molt sovint
contra els pobres catalans i contra els catalans pobres, valgui la redundància.
Sigui com sigui, una vegada més el front juridicopolític espanyol actua en favor dels
poderosos, en favor dels lobbys econòmics i en contra dels ciutadans, i sobretot dels
ciutadans que més malament ho estan passant per culpa d’una crisi que ells no han
provocat. El meu vot serà, per tant, favorable a la moció.
Intervé el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa,
precisament ara fa una setmana jo mateix i també el senyor Fàbrega estàvem en el
curs sobre pobresa energètica que es fa en el Centre Cívic del Pont Major, organitzat
per l’Ajuntament i que és molt i molt interessant i és molt recomanable. La llàstima és
que ni avui hi hem pogut anar i la setmana passada tampoc hi varem poder anar, el
dimecres, perquè estàvem en l’acte d’Ara és l’Hora. Però penso que aquest tipus
d’actes són molt útils perquè ens dóna formació i informació sobre una qüestió com és
no només la pobresa energètica, sinó la mateixa gestió de l’energia en l’àmbit de les
llars. Seria interessant potser que aquest curs es fes més vegades i que anés itinerant
per la ciutat, perquè realment val la pena.
Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. Per no repetir gaire més els arguments
que s’han donat, insistirem una mica que el responsable d’aquesta situació, hi insistim,
el mateix que estàvem debatent abans, és un sistema que té per objectiu que uns
quants i pocs s’enriqueixin mentre una gran majoria s’ho passa malament. Això mateix
que està passant ara aquí, que ja fa temps que passa, però es donava amb més
intensitat a Grècia. El que passa a Grècia normalment és un laboratori del que després
ens acaba passant a nosaltres. I a Grècia va acabar passant que la població per tal de
poder tenir accés a l’energia en la seva forma més primària molta gent es va veure
obligada a tallar boscos de parcs urbans i a talar els arbres dels parcs forestals de les
rodalies d’Atenes i d’altres ciutats. I, és clar, això és un panorama que en clau social i
en clau ambiental és un absolut desastre.
El senyor Olòriz ha fet esment a les declaracions del president de la patronal Unesa,
Eduardo Montes, que diu que no hi ha pobresa energètica i es queda tan ample;
atribueix les raons del fenomen a altres causes. En tot cas, ell no es considera
absolutament responsable de res. Però la qüestió és que a Catalunya i al conjunt de
l’Estat espanyol l’energia ha augmentat els últims deu anys un 84 per cent i l’aigua ho
ha fet un 65 per cent, en els últims deu anys. Això afegit a la situació de desnonaments
que s’ha anat produint, és clar, ha tingut efectes devastadors en capes importants de
la societat.
Precisament, també el senyor Olòriz feia esment dels beneficis que aquesta patronal,
Unesa, que agrupa les principals empreses del sector –que jo tenia entès que eren
1.639 milions d’euros de benefici en els últims exercicis–, això continua augmentant;
en canvi, les persones que pateixen pobresa energètica també continuen augmentant.
Afortunadament, i malgrat aquest panorama desolador, la societat catalana reacciona i
lluita. Ara mateix hi ha en marxa una aliança que es diu l’Aliança contra la Pobresa
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Energètica i estan impulsant una ILP, per fer front a l’emergència habitacional i a la
pobresa energètica. I estan molt entusiasmats per fer que aquest problema, que és
estructural a la societat catalana, tingui una resposta política, perquè no podem deixar
això, entenem, en mans de les empreses que són els principals responsables d’haver
creat aquesta situació.
Tot i així, nosaltres pensem que sí que és veritat que és necessari i útil que des dels
ajuntaments es facin coses, també des dels parlaments, també des de la Generalitat.
Allò del decret que ha derogat el Govern espanyol, no té nom això. Tot i així, això
tampoc no era cap solució, perquè simplement el que feia era ajornar un problema.
Nosaltres pensem que una de les solucions que s’ha de donar a aquesta problemàtica
és la progressiva nacionalització estratègica dels recursos energètics i també de la
xarxa hídrica, perquè això és una manera de garantir, des del nostre punt de vista, que
el conjunt de la població tingui accés a aquests serveis bàsics. Però no n’hi ha prou
amb això, també pensem que cal fomentar més les cooperatives energètiques. Tenim
l’exemple d’èxit de Som Energia. I que el que s’ha de fer des de les administracions és
fomentar la desobediència energètica. Aquí a Catalunya que la desobediència està
molt i molt de moda, pensem que hauríem de donar una volta més a aquest concepte i
apostar per la desconnexió de l’oligopoli energètic.
Tot això pensem que s’ha de combinar amb més lluita al carrer, amb més reivindicació,
més manifestació, més mobilització, perquè serà la manera de derrotar aquest sistema
capitalista criminal que no té cap mena de problema a desproveir, desposseir la
ciutadania de drets tan bàsics com són l’energia i l’aigua.
Per tant, nosaltres ple suport a la moció i encoratjar tothom a seguir-se mobilitzant
contra els abusos d’aquest oligopoli.
Intervé la senyora Concepció Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa,
en primer lloc, aclarir que el Tribunal Constitucional no actua en contra de ningú, sinó
que actua en funció de la reclamació que cada administració li fa: la Generalitat de
Catalunya porta al Constitucional allò que considera que l’Estat fa i que vulnera la
Constitució amb relació a les seves competències i el Govern de l’Estat porta al
Tribunal Constitucional allò que considera que les comunitats autònomes fan i que
agafa competències que són exclusives de l’Estat. I en aquest tema de l’energia
aquest és el cas i aquesta és una de les competències exclusives que té l’Estat.
Per tant, el que no pot ser, malgrat ja m’hi tenen acostumada, és que quan el Tribunal
Constitucional ha de dir alguna cosa en favor de la Generalitat, el Tribunal
Constitucional val per a tot i ens en fiem, i quan el Tribunal Constitucional ha d’actuar
en allò que es fa des d’una comunitat autònoma, i en aquest cas des de Catalunya, i a
vostès no els agrada, diuen que el Tribunal Constitucional està deslegitimat i no els
serveix per a res i no els agrada.
Bé, en fi, jo crec que les coses són més simples: que el Tribunal Constitucional s’ha de
respectar sempre, quan agrada, quan no agrada i quan amb les resolucions que pren,
doncs, s’està més d’acord o menys d’acord.
Dit això, que és el gran tema d’aquesta moció, en què es diu que es rebutja, doncs,
que s’hagi portat al Tribunal Constitucional; el Tribunal Constitucional ho ha suspès,
com havia de fer, i a partir d’aquí dirà si realment són inconstitucionals o no són
inconstitucionals les mesures preses per la Generalitat de Catalunya. I un cop hi hagi
la sentència es veurà com es resol el tema, si és que cal resoldre’s o cal tornar-se a
donar valor a aquesta mesura presa pel Govern de la Generalitat, si és que el
Constitucional digués que no és inconstitucional.
Però, dit això, jo voldria posar en rellevància dues coses: una perquè en les
intervencions que m’han precedit s’ha criticat, i a més aquí a l’exposició de motius en
algun moment també es dóna alguna dada que no és del tot correcta o del tot certa, tal
com està escrit en aquesta exposició de motius. Sí que és veritat que hi ha hagut una
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nova regulació amb relació a l’energia, que és la Llei 24/2013, del 26 de desembre, del
sector elèctric, però aquesta llei que fa l’Estat si una cosa no es toca, si una cosa es
segueix, no hi ha modificacions i se segueix mantenint, perquè així calia fer-ho, són els
beneficiaris susceptibles dels instruments de protecció als consumidors vulnerables del
sector elèctric, és a dir, el que es coneix com a bo social.
Aquí poden accedir-hi quatre col·lectius: els clients domèstics amb residències amb
una potència contractada inferior als tres kilowatts, els pensionistes amb prestacions
mínimes, les famílies nombroses i les llars en les quals els seus integrants es troben
en situació d’atur. Això es manté, segueix existint a dia d’avui. I d’aquests quatre
col·lectius només hi ha hagut un col·lectiu que ha disminuït, que és el col·lectiu de
clients que tenen contractada una potència inferior als tres kilowatts, i que si s’ha
reduït, vol dir que són famílies que han contractat més potència, d’acord?, no és que
se’ls hagi tret, sinó que han contractat més potència, i per tant, han deixat de poder
accedir a aquest bo social. Però han incrementat, segons les dades de l’últim butlletí
mensual d’indicadors elèctrics, que és del setembre del 2014, de fa dos mesos, els
pensionistes han incrementat en un 1 per cent, el col·lectiu de famílies nombroses en
un 15 per cent i el col·lectiu de persones en situació d’atur s’ha incrementat gairebé un
42 per cent.
Per tant, en aquest sentit no és veritat que les famílies hagin perdut el bo social que
tenien d’una manera tan escandalosa com es diu en aquesta exposició de motius, sinó
que dels quatre col·lectius tres, que jo crec que són els més vulnerables, els
pensionistes amb prestacions mínimes, les famílies nombroses i les famílies que tenen
els seus membres a l’atur, han incrementat, i a més de manera considerable, el seu
accés a aquest bo social. I l’únic que ha disminuït és aquell que ha contractat més
potència, que estic convençuda que si l’ha contractat és perquè deu poder permetre’s
contractar més potència, perquè, si no, actualment el que està passant és que la gent
està baixant la potència que tenia contractada.
Per tant, en aquest sentit penso que s’ha de parlar, doncs, també coneixent les dades
o posant sobre la taula totes les dades reals, no només aquelles dades que ens
convenen i que fan que quedi millor i que sembli que s’estigui fent tot bé per part
d’aquells qui ho presenten i tot malament per part d’aquells que no donaran suport a
aquesta moció. Això per un costat.
I la segona, hi insisteixo, jo demano respecte per al Tribunal Constitucional quan hagi
de decidir coses que porta al Constitucional l’Estat i quan les hagi de decidir quan les
porta la Generalitat. Perquè el Tribunal Constitucional fa això, diu si és constitucional o
no és constitucional i no entra en el fons de cap altra qüestió, com aquí s’està intentant
fer creure. Que fins i tot es diuen frases com que va contra, i com no, de Catalunya,
que és aquesta obsessió que tenen vostès de fer creure als ciutadans.
Intervé el senyor Xavier Amores, regidor del grup municipal del PSC, qui exposa, la
veritat és que estaria bé que per una vegada el Govern de l’Estat en comptes de portar
al Constitucional aquest decret aprengués d’alguna bona praxi aplicada en una
comunitat autònoma o que fins i tot, si no vol aprendre del que es fa al Govern de la
Generalitat, pel que sigui, encara que sigui per motius polítics, aprengués del que fan
altres països europeus: més del 60 per cent dels països europeus tenen legislacions
que no permeten que es talli el subministrament elèctric a aquelles famílies, aquells
ciutadans que tenen situacions, diguem-ne, de problema de risc social, com pot ser el
que s’intentava fer amb aquest decret de la Generalitat. Per tant, en comptes
d’aprendre’n, d’intentar aplicar alguna bona pràctica, atesa la situació que viuen molts
ciutadans d’Espanya, no només de Catalunya, es calcula –ho vaig dir fa un any i mig
quan varem presentar la moció per intentar fer un pla de la pobresa energètica de
l’Ajuntament de Girona, que crec que devia ser un dels primers ajuntaments on es va
aprovar un pla– que en el que va de la crisi, des que va començar la crisi les
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companyies elèctriques han tallat aproximadament 1 milió de subministraments per
impagament, sobre un univers de 25 milions a tot Espanya; per tant, una xifra molt
rellevant. Pensem en tota la quantitat de famílies que queden afectades per mesures
com aquesta.
Per tant, bé, una mesura que era modesta, és a dir, fins i tot jo crec que els principals
representants del tercer sector havien dit que probablement les mesures que
proposava la Generalitat quedaven curtes davant de la magnitud de la problemàtica
que hi havia, en comptes d’intentar-ho aplicar a tot l’Estat, el que fem és, diguem-ne,
ho portem al Tribunal Constitucional i de moment ho suspenem.
De fet, aquest per mi és el principal punt, el punt més important de la moció que
presenta Iniciativa i ja només per aquest punt, el nostre grup hi votarà a favor. Queda
més que justificat que hi votem a favor perquè coincidim plenament a rebutjar aquesta
suspensió.
Val a dir que crec que ja que parlem de pobresa energètica també seria bo preguntarse per què tan poques famílies han utilitzat l’empara d’aquest recurs que existeix; a la
moció es parla de cinc-centes, als diaris jo he llegit que potser menys de mil, potser
són una mica més, però, en tot cas, hi ha poca gent que ho ha utilitzat. Crec que del
pla que varem aprovar de pobresa energètica, la part de diagnòstic s’ha començat a
fer pels tècnics, s’han començat a fer mesures, diguem-ne, informatives, de
sensibilització, el regidor Jordi Navarro ho explicava abans, que estan molt bé i que
són molt benvingudes, i crec que és una bona iniciativa. Continua havent-hi les
mesures pal·liatives, que des de l’Ajuntament s’apliquen des de fa molts anys en
aquelles situacions de més urgència, tot i que des del nostre grup hem vist amb
preocupació situacions que han patit determinades famílies en alguns barris, algunes
famílies amb fills que s’han vist abocats a quedar-se sense llum per situacions de la
resta de la comunitat, que de vegades ells no n’eren els responsables i que ens
amoïnen i ens preocupen. Però pensem que aquí també localment ens ha faltat una
certa ambició.
Abans parlàvem, hi he pensat quan abans ens explicàvem el projecte d’inversió que es
feia amb la venda de l’indivís i dèiem, escolta, potser estaria bé haver fet un debat
sobre com dediquem aquesta inversió. Tant de bo a Girona, que fa més d’un any que
va aprovar aquell pla de la pobresa energètica, féssim algun projecte singular, algun
projecte que pogués servir per a algun dels barris més afectats per emprar energies
renovables de manera mancomunada, utilitzant, per exemple, temes de biomassa amb
alguns dels sectors més afectats. O fer iniciatives de suport més proactiu, no només
informatiu, sinó anar a buscar aquelles famílies que realment estan en aquesta situació
per poder-les assessorar, ajudar, ajudar a decidir inclús els electrodomèstics que
tenen –a vegades tenen consums energètics molt rellevants–, com podem fer
actuacions, inclús podríem fer alguna actuació conjuntament entre les àrees de
Sostenibilitat i Urbanisme que fos pionera i que actués en l’àmbit de la pobresa
energètica. Jo crec que en això també ens hem quedat curts i hem perdut alguna
oportunitat.
De la resta de la moció, hi ha algun element que potser seria discutible, i coincideixo
amb les tarifes socials, la tarifa d’últim recurs, que es podria fer molt més com es diu a
la moció proposada per Iniciativa. La de l’IVA, per exemple, a mi em genera alguns
dubtes, perquè una cosa és l’IVA reduït als subministraments d’aquelles famílies més
afectades; dir que baixarem l’IVA en general, jo sóc dels que penso que abaixar
impostos per se sigui positiu, encara que sigui en un àmbit com l’energètic, més
pensant que poden haver-hi casos que ho poden necessitar, aquesta reducció de
l’IVA, per exemple, he estat pensant de famílies més afectades, elements de
rehabilitació energètica que poden tenir aquests IVA reduïts, com es fa en alguns
països. Però, no ho sé, estic pensant en si alguna gran instal·lació o algú que tingui
una casa amb grans consums energètics o vehicles de gran consum energètic, si
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també els hem d’abaixar l’IVA, estic segur que si parlen amb gent d’Iniciativa, que són
experts en àmbits energètics, probablement els diran que no és, així expressat,
probablement la millor mesura.
Per, en tot cas, com deia abans, el primer punt, que ens sembla el més rellevant, és el
que justifica que votem favorablement el nostre grup.
Intervé el senyor Carles Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui expressa, el
que realment preocupa Convergència i Unió no és tant el paper o el judici que pot fer
el Tribunal Constitucional, sinó el que nosaltres entenem que és la instrumentalització
del Tribunal Constitucional. I m’explico. Quan una determinada societat vol avançar, el
que intenta és provar o fins i tot, com deia el senyor Amores, agafar exemples d’altres
països de nivell europeu que aporten solucions a realitats que ens trobem avui en dia.
En aquest cas, jo crec que el Parlament de Catalunya porta molt poc temps entenent
que la democràcia ha evolucionat i que la democràcia participativa també ha
evolucionat, que el ciutadà pot parlar, que el ciutadà ha de poder parlar i manifestar-se
sobre el que vol ser i va portar una llei de consultes, que jo crec que és molt avançada
i que dóna un concepte molt «novedós» del que és la democràcia del futur.
Posteriorment el Parlament de Catalunya també se n’adona d’una realitat com és la
d’un dret fonamental social bàsic, com és el dret d’accedir a l’electricitat, intenta
modificar i intenta aportar el seu granet de sorra de com millorar aquesta realitat
perquè ningú es quedi sense electricitat.
Ambdues qüestions jo crec que realment parlen de drets fonamentals. I, quan es parla
de dret fonamental, es parla de justícia bàsica, i quan algú aprofita aquest avançament
tan ideològic o de pensament i fa servir un tribunal perquè l’aturi, el nostre grup entén
que això és instrumentalitzar el Tribunal Constitucional per no voler avançar; i és això
el que critiquem. Evidentment el Tribunal Constitucional farà la seva feina, però utilitzar
aquest mecanisme per aturar qüestions que permeten un avançament social i
democràtic és el que sempre criticarem i el que portarà el Grup de Convergència i
Unió, evidentment, en el primer punt donar suport.
Difereixo una mica amb el senyor Xavier Amores, mira que normalment no diferim
gairebé mai amb alguns conceptes, amb aquests conceptes bàsics, però si estem
parlant de donar un dret social bàsic de l’electricitat, entenc que l’IVA hauria de ser el
més reduït possible. Evidentment, si el que estem definint, que és un dret fonamental i
un dret de caràcter bàsic, hauria de ser equiparatiu amb la llei pròpiament fiscal i
donar-li el tipus reduït que pertocaria i evidentment baixar-lo del 21 per cent.
I quant a la tarifació social, ho hem defensat sempre i si baixem aquí a nivell local, el
treball que està fent, en aquest cas, el senyor Fàbregas, en l’únic món que podem
tocar, que és el món de l’aigua, que estan treballant per aconseguir la tarifació social
en aquest aspecte, és un exemple de la creença, com també ho és a nivell elèctric el
treball –ho manifestava el senyor Navarro i també ho recordava el senyor Amores– de
la feina que està fent. Perquè evidentment la formació juga un paper fonamental també
en l’estalvi i entenem que és molt important. I aquest grup el primer que ha defensat a
dintre del municipi és això i el treball que ara comentàvem amb el senyor Berloso, que
evidentment els ciutadans de Girona saben que si pateixen aquestes problemàtiques i
possibles talls de llum, l’Ajuntament respondrà en tot allò que sigui necessari.
Per tant, també donem suport a tot el contingut del que s’està dient aquí i també
instem, tot i que la Generalitat de Catalunya en aquest aspecte s’ha manifestat i el
portaveu, en aquest cas, tant del Govern com de Convergència i Unió, es va
manifestar quan va haver-hi l’aturada o la suspensió de la legislació que havia aprovat
el Parlament de Catalunya, nosaltres seguirem fent camí amb independència de
l’aturada. Per tant, el cinquè punt, quan es parla d’instar el Govern de la Generalitat, el
podem instar, però la Generalitat té molt clar que no pot aturar-se davant de la
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protecció d’un dret fonamental bàsic com més accedir a l’electricitat. Per tant, donarem
suport a aquesta moció.
Intervé el senyor Joan Baptista Olòriz, qui expressa, començant pel Tribunal
Constitucional, a veure, el problema, quin és? El problema és que les lleis fetes en tot
aquest període de bipartidisme han generat que el Govern espanyol tingui un privilegi
que no tenen altres governs. A vegades a mi em fa gràcia quan diu: la Generalitat és
Estat. Bé, doncs que tingui les competències de poder també demanar la suspensió
cautelar d’aquelles lleis que la puguin perjudicar. I el problema és que l’únic que pot fer
la suspensió cautelar és el Govern de l’Estat i està usant i abusant, perquè una
suspensió cautelar no vol dir que tingui raó, vol dir que allò no es pot fer; hi ha algunes
coses que se suspenen o es fan o ja no té sentit, perquè s’han de fer. Imaginem-nos la
pobresa energètica i la gent que està patint, perdonin, «no, esperi’s que d’aquí dos
anys el Tribunal Constitucional dirà si vostès poden sortir d’aquest problema». Això és
una falta, com ho diria? De sensibilitat. La mateixa que dèiem d’aquell personatge que
deia: «No, la pobresa energètica no sé que es».
I aquest és el problema que tenen vostès, que té el Partit Popular, que té el Govern
espanyol, que té el Parlament espanyol i que tenen aquells sectors econòmics que li
donen suport, se’ls hi ha anat la mà, és a dir, se’ls hi ha anat la mà de la indiferència, i
la gent avui està rabiosa per aquesta indiferència. I la ràbia es pot manifestar en unes
properes eleccions a Madrid, i la ràbia també es manifesta en la postergació que pot
tenir un poble davant d’aquesta, com anomenen a Madrid?, contumaz, això, la paraula
aquesta m’ha agradat molt, contumaz. Contumaz és una cosa que perseveres en el
que jo anomenaria el negacionisme. Diuen que quan un no s’adona que el que està
fent ja ha desaparegut, primer nega que sigui veritat i, per tant, aquest poder que
acabaran perdent vostès més aviat que tard, hi ha un cert negacionisme, no pot ser
veritat. I, per tant, el perill és que la pobresa energètica no és veritat, Catalunya fa un
gran acte cívic i vota, no és veritat, i res que no els agrada no és veritat. Però el
problema és que hauran d’acabar entenent que el que és veritat ho és malgrat vostès
no s’ho creguin, perquè la realitat és més important que la ficció, tot i que és un país
que, de vegades, diríem, la realitat supera la ficció.
Per tant, aquesta moció, que celebro que es pugui aprovar, és una moció que posa un
cop més les necessitats de la gran majoria als interessos d’un o altre Govern per estar
bé amb aquells que li donen suport. Fa uns moments explicava el caciquisme a la
restauració, i els explicava que la definició de «cacic» és posseïdor d’indis, un cacic
que venia del Perú posseïa indis. A vegades hi han governants que han pensat que els
ciutadans són indis, que es posseeixen, i vostè en té tants i vostè en té quants, i
aquest mercadeig ha portat, com passa sempre amb aquells que són usats, que diguin
que prou. I ara jo espero que serà molt més senzill quan la gent torni a assumir el que
és la seva sobirania, que la política no sigui una cosa que fan els polítics, sinó que la
política estigui al servei del que volen els ciutadans.
Aquesta moció, molt tímida, en un marc com és un ajuntament vol contribuir que això
sigui possible.
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per vint-i-tres
vots a favor dels grups municipals de CiU, PSC, la CUP, ICV-EUiA i els regidors no
adscrits senyor Carlos Palomares Safarres, senyor Carles Bonaventura Cabanes i
senyora Glòria Plana Yanes i dos vots en contra del grup municipal del PPC.
20. Moció que presenta el grup municipal del PSC per lluitar contra la desigualtat
a la ciutat de Girona.
Cada vegada es percep amb més claredat que el gran repte polític, econòmic i
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social del segle és i serà la desigualtat. En termes de renda i de riquesa, com han
demostrat, per exemple el Premis Nobel d’economia Paul Krugman o Joseph Stiglitz,
la desigualtat és perjudicial per a la nostra economia i per a la nostra societat, i
soscava la política. El capitalisme sense regles, que genera desigualtat extrema, és
incompatible amb els principis bàsics de la democràcia, que no pot exercir-se sense
un nivell d’igualtat acceptable, repartint les oportunitats i els recursos entre els
membres d’una comunitat de forma equitativa.
Thomas Piketty, l’economista del moment -autor del ja cèlebre "el capital en el
segle XXI- demostra empíricament que la desigualtat s’ha incrementat gradualment en
els darrers decennis, i que el creixement econòmic no garanteix la igualtat, és a dir,
que la creació de riquesa no implica necessàriament que aquesta es distribueixi de
forma socialment acceptable. No n’hi ha prou, doncs, en impulsar polítiques de
dinamització econòmica: calen polítiques específiques de lluita contra la desigualtat.
A la ciutat de Girona, com a la resta del país, existeix una geografia de la desigualtat
que podem palpar cada vegada que apamem la ciutat, barri a barri. Les darreres
dades específiques de les quals disposem (1996) són indicatives d’una desigualtat
estructural: si la mitjana de renda és 100, hi havia barris de Girona amb un índex
elevat com el Barri Vell (111) o la Devesa - Mercadal (117) i d’altres més desafavorits
com Can Gibert (86), Pont Major (86) o Font de la Pólvora (56).
Ara, amb la crisi econòmica, la intuïció i la realitat que palpem diàriament ens diuen
que la situació ha empitjorat, però no tenim dades empíriques sobre això. En aquest
sentit, el millor aliat per a la bona implantació de polítiques públiques és la
informació, i per això reclamem en aquesta moció que hi hagi un seguiment específic
de l’evolució de la desigualtat a la ciutat. Alhora, la informació és vàcua si no s’utilitza
políticament, és a dir, si no es fa servir per canviar realitats injustes.
Per tot l’exposat, proposem a aprovació d’aquest Plenari:
Primer.- Que s’encarregui un estudi sobre la desigualtat a Girona i s’estableixi,
pilotat per la UMAT, un o més indicadors sobre la desigualtat a la ciutat que es
puguin anar mesurant periòdicament per veure’n l’evolució i actuar en conseqüència.
Segon.- Que a partir d’aquest estudi inicial es revisin els plans que té en marxa
l’Ajuntament que facin referència al problema de la desigualtat, especialment el pla
local per a la inclusió social i contra la pobresa, proposat pel nostre grup i aprovat pel
plenari el mes de juny de 2012; així com el pla de xoc contra la pobresa infantil.
Alhora, demanem també que a partir d’aquestes dades es determinin o revisin les
prioritats i actuacions d’aquells espais de concertació en què es treballa en línies
estratègiques de futur, per exemple l’Agència de Promoció Econòmica.
Presenta la proposta la senyora Pia Bosch, portaveu del grup municipal del PSC, qui
exposa, tant de bo amb la proposta que avui portem a Ple i per la qual els demanem
suport poguéssim acabar amb la desigualtat a la ciutat. La nostra pretensió d’entrada
amb aquesta moció, amb el que seria el text estricte de la moció, és augmentar la
consciència i el coneixement sobre aquesta situació a la ciutat, de la qual hem parlat,
n’acabem de parlar ara mateix, amb la seva intervenció el Grup d’Iniciativa n’ha parlat,
el regidor Joan Olòriz n’ha estat parlant, de fet, i n’hem parlat quan hem parlat del
Consell Econòmic i Social i és un tema del qual malauradament ens sembla a
nosaltres que parlarem o que existirà i, per tant, aquest plenari n’haurà de parlar,
esperem, durant molt de temps, si és que això passa així a la ciutat. I a nosaltres ens
sembla que aquesta és una qüestió sobre la qual cal tenir informació més rigorosa.
En la moció els parlem d’apamar la ciutat i els diem que a Girona existeix una
geografia de la desigualtat que es veu quan s’apama la ciutat i cada grup ho fa a la
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seva manera, el nostre grup ho fa de moltes maneres, fent moltes visites a barris i a
serveis diversos, i uns dels serveis que hem visitat, bàsicament la regidora Amèlia
Barbero, el regidor Quim Bonaventura i jo mateixa durant uns quants mesos en
aquests darrers mesos, ha estat les escoles de la ciutat. Dintre de la nostra acció
municipal ordinària fem visites i una de les visites que hem fet ha estat a les escoles
d’educació primària de la ciutat. I, miri, visitant, per exemple, les escoles d’educació
primària, que és un servei que tota la població infantil hi assisteix, els podríem fer
d’una manera intuïtiva un cert informe de la desigualtat a la ciutat, parlant amb els
directors de les escoles, veient els alumnes, veient les classes, doncs es veu aquesta
geografia de la desigualtat a la ciutat.
Nosaltres el que els demanem amb la moció és que puguem tenir una informació més
precisa d’aquesta situació a la ciutat i que aquesta informació més precisa, que la
recullin a nosaltres ens sembla que diferents serveis municipals d’una manera
transversal, coordinats per la UMAT, per la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial, l’hem
d’utilitzar per adequar alguns dels plans que estan en marxa, o almenys així hauria de
ser perquè s’ha aprovat en aquest Ple, com el Pla local per la inclusió social i contra la
pobresa, i el Pla de xoc contra la pobresa infantil. I també que s’utilitzin aquestes
dades per anar guiant la feina de diferents òrgans de participació com el Consell
Econòmic i Social, l’Agència de Promoció Econòmica, el Consell de Cohesió Social,
etcètera. Ens sembla que és molt important, ens sembla que aquest és un tema
importantíssim. Si aquesta ciutat ha intentat fer alguna cosa en el Govern municipal les
darreres dècades, ha estat intentar que el progrés econòmic, el progrés, que
evidentment s’ha produït, arribés i es repartís en la mesura del possible per tota la
ciutat. Cosir els barris de la ciutat, treballar perquè les inversions es repartissin d’una
manera, doncs, intentant redistribuir, intentant aconseguir que hi hagués més allà on
més feia falta i tot això s’ha fet a partir del coneixement molt acurat de la ciutat. I ens
sembla que això cal tornar a fer un esforç.
Varem veure l’estudi que va fer l’Institut Cerdà a instàncies de l’Ajuntament no fa pas
molt de temps i ens va quedar clar que calia tenir dades més acurades i més rigoroses
de la situació de la desigualtat a la ciutat. Sabem, i sabem que aquest no és un
problema de la ciutat només, sabem que aquest és un problema greu i sabem que
aquesta és la pitjor o la més important amenaça que tenim a davant en els propers
anys, tenim el risc de sortir de la crisi amb un increment molt important de la
desigualtat i sense una voluntat prou decidida de lluitar-hi en contra des de tots els
nivells de l’Administració, des de tots els diferents nivells, i que aquesta és la principal
amenaça per a la democràcia i també per a la qualitat de vida de tota la població en
els propers anys en el món occidental. Evidentment l’Ajuntament de Girona això sol no
ho pot arreglar, però sí que pot posar per la seva part i el que els demanem avui és
que modestament, aprovant aquesta moció, fem present que tenim consciència que
aquest és un problema important contra el qual volem actuar i el primer que hem de fer
és tenir, això, dades més acurades.
Per tant, els agraïm per endavant, a tots aquells grups que donin suport a la proposta,
la seva cooperació. Moltes gràcies.
Obert debat, intervé el senyor Carles Bonaventura, regidor no adscrit, qui exposa,
n’hem parlat també altres vegades en aquest Ple, d’aquesta matèria. La crisi i la
pobresa no afecta tots els barris de Girona d’una manera homogènia, existeix una
desigualtat que, com molt bé es diu en la moció, no és conjuntural, sinó que és
estructural, i entenem que cal tractar-la barri a barri de manera específica actuant
contra l’arrel del problema, contra els factors que generen aquesta situació de
desigualtat.
Sabem que des de l’equip de Govern ja s’està treballant en aquest sentit, però em
sembla correcte que es faci l’estudi sobre la desigualtat a la ciutat que es demana en
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la proposta i que s’estableixin unes prioritats d’actuació i, per tant, el meu vot serà
favorable.
Intervé el senyor Joan Baptista Olòriz, portaveu del grup municipal de l’ICV-EUiA, qui
expressa, abans s’ha dit molt clarament per part de la persona que ha intervingut: no
està de més que hi hagin estudis, no està de més. Jo no sé si s’ha de magnificar amb
una moció, a vegades és allò de “la muntanya acaba parint un ratolí”. El tema de la
pobresa, abans ens en parlàvem amb el tema energètic, és prou greu com per saber, i
segur que el company Navarro ho dirà d’aquí molt poc, que és un problema
estructural, és un problema d’explotació econòmica, és un problema de sistema, és un
problema de vulneració dels drets socials i econòmics dels individus, és un problema
de desmantellament del model sindical, de relacions laborals, és un problema de
constant evasió fiscal que fa que les administracions tinguin menys ingressos dels
necessaris. I ja sap que tot això genera als barris de la ciutat una situació desigual, és
obvi que hi han barris amb més índex pobresa que altres. No m’agrada situar els noms
dels barris en el paper. A vegades, quan parles amb tots els grups que anem pel
territori, veus que a les persones no els hi agrada gens que surti el nom al paper, el
seu nom de barri. És cert que és així, però de vegades aquelles persones que lluiten
contra la pobresa als seus barris no els agrada veure’s al diari i sentir-se assenyalats
amb el dit, perquè si el seu barri és pobre no és per la gent que viu al barri, és per la
conseqüència de la pobresa que arriba al barri, i la conseqüència en general és per a
altra gent que té uns diners que pren a aquests que viuen en aquest barri.
Per tant, nosaltres no ens oposarem al fet qui hi hagi un informe més; penso, però, que
els informes que fan cada mes els serveis socials de la ciutat segur que marquen
indicadors clars sobre el creixement, què més voldria jo, la disminució en alguns casos
de la pobresa; jo penso que el creixement. Tenir això sistematitzat, que hi hagin uns
indicadors, que això impliqui col·laborar a la UMAT, no ho sé si és l’òrgan més
adequat, i que aquests indicadors poguessin formar part, jo ho vaig dir no fa gaires
mesos, que a l’informe de l’alcalde li trobava la mancança que no hi hagués uns
indicadors socials que ens expliquessin més enllà si l’atur havia disminuït o no, què
estava passant a la ciutat. Si això ens serveix perquè el Govern que ve, perquè ara
estem a sis mesos exactes, jo he comptat, com quan feia la mili, em queden sis plens,
més algun d’extraordinari, per tant, queda relativament poc. I, per tant, probablement
fer tot això porta un cert temps. Miri, serà un bon testament, no, testament no, que
queda lleig, serà un bon llegat, segur que la paraula «llegat» els agrada més. Doncs
serà un bon llegat per a qui governi, que, atenció, els ciutadans són lliures i poden
referendar o no l’actual Govern, però serà un bon llegat.
Fa ús de la paraula el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP,
qui exposa, nosaltres donarem suport a la moció, efectivament, que no per no intentarho que no quedi. Ara bé, vostès en la moció han esmentat economistes que són una
referència mundial, Stiglitz, Krugman, i ara el que està de moda Piketty, que ha escrit
el famós llibre El capital en el segle XXI, un totxo de mil planes que jo admeto que
encara no m’he llegit, tot just m’estic llegint l’anterior llibre, que era de cent vuitanta
planes, precisament es diu La cartografia de les desigualtats, és molt interessant.
Però, bé, no l’enganyaré, nosaltres pensem que, bé, de fet, és la tercera moció que
ens porta a parlar una mica de temes similars, està bé, gairebé hem fet un Ple
monogràfic avui, està bé que en parlem, que parlem de desigualtats i de pobresa,
perquè realment el tema és dramàtic i està a l’ordre del dia. Però per a nosaltres hi ha
un responsable principal, és la tercera que vegada que ho dic aquesta nit, que es diu
sistema capitalista. I per a nosaltres aquest sistema és irreformable i ingovernable,
perquè les forces del mercat s’han tornat efectivament ingovernables, perquè operen i
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actuen al marge de les institucions democràtiques, tenen tant de poder i poden
implantar tant els seus designis que no necessiten la regulació democràtica.
De fet, la desigualtat que és el que es deriva des del nostre punt de vista, d’aquest
sistema, s’ha normalitzat. Avui dia ja parlar de la desigualtat és parlar a l’Europa del
segle XXI, per desgràcia, d’una normalitat absoluta i és que efectivament les
oligarquies i les classes dominants, des del nostre punt de vista, necessiten una gran
majoria de ciutadans i ciutadanes a les quals explotar de forma sistemàtica. I això es
tradueix en desigualtats que, malauradament, com diu un article molt interessant que
es publica a El País, de Miguel Ángel García Vega, El negocio está en los extremos,
conviuen en un mateix territori la pobresa extrema i el luxe extrem: uns quants tenen
ingressos il·limitats, els augmenten via Suïssa, Andorra i d’altres paradisos fiscals; i
d’altres, per desgràcia, no tenen absolutament cap ingrés. I això és molt i molt
dramàtic.
En definitiva, la dreta econòmica i neoliberal el que fa és utilitzar els seus peons, es
diguin Blair, es diguin Merkel, es digui Rajoy, es digui Zapatero, per desregular més i
més el mercat, perquè aquesta desregulació és el que permet que els grans beneficis
de les grans companyies, dels grans grups bancaris augmentin. I això, hi insisteixo, es
tradueix en la desigualtat.
Sí que veiem bé que des dels ajuntaments es doni resposta a això amb els pocs
mecanismes que es tenen, perquè miri que n’hi ha pocs, cada vegada n’hi ha menys,
per desgràcia, la insuficiència financera dels municipis hi contribueix, però pensem que
això és del tot insuficient i no n’hi ha prou en absolut. Per això nosaltres donem suport
a la moció, però també convidem el grup que presenta la moció i els altres grups que
estan aquí presents que junts combatem aquest sistema capitalista injust i ho fem des
de diversos fronts, ho fem des dels ajuntaments, des dels parlaments, des del carrer, i
sobretot que combatem el principal responsable, que són els responsables de la màfia
bancària, que són els que dia sí, dia també, perpetren abusos i es beneficien dels
recursos públics que, a més a més, per a més inri, paguem els ciutadans i les
ciutadanes.
Per tant, la moció sí, però és insuficient, hem d’anar a més i hem de lluitar amb una
mica més de contundència.
Pren la paraula el senyor Joan Menacho, regidor del grup municipal del PPC, qui
expressa, és evident que en el món en què vivim malauradament hi han desigualtats
provocades per diferents factors, un d’ells, la crisi econòmica, i que s’ha incrementat
en els últims anys. Més concretament a Girona és una realitat i que l’hem de combatre
amb les eines i recursos que tenim al nostre abast.
Segons les dades que ens ha explicat la senyora Bosch, realment existeix aquesta
desigualtat entre els barris de la nostra ciutat i potser caldria revisar-les i actualitzar-les
a dia d’avui on es pugui obtenir un indicador més objectiu. També creiem que, més
que fer estudis, caldria fer més polítiques de dinamització econòmica per tal de lluitar
contra aquesta desigualtat. També coincidim que revisin els plans que té l’Ajuntament
en marxa perquè siguin més efectius en aquest àmbit.
També voldríem fer-li un apunt, voldríem demanar-li, senyora Bosch, que en el punt 2,
on diu «en especial l’Agència de Promoció Econòmica», ens sembla més adient posar
un exemple, perquè és un exemple on hem fet tot això que marca el punt 2.
Per tot això, el nostre vot serà favorable.
Intervé el senyor Carles Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa,
senyora Bosch, ja li he comentat anteriorment, el Grup de Convergència i Unió
s’abstindrà i, per tant, voldrà amb aquesta abstenció que tiri endavant aquesta
proposta. I l’abstenció ve donada perquè entenem des de l’equip de Govern que, en
aquest cas, Serveis Socials ja s’està duent una feina molt important per recollir aquella
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informació necessària per determinar realment un fet que no podem negar, que la crisi
econòmica ha portat a una major desigualtat, que és el que intentem combatre dia a
dia per intentar resoldre des del punt de vista de resoldre els problemes de desigualtat
com també intentar, i avui n’hem parlat amb la reforma dels estatuts de l’Agència de
Promoció, és a dir, promoure les oportunitats que puguin ajudar a evitar l’existència
d’aquestes desigualtats.
Hi ha una realitat, és a dir, anar fent estudis és important, però el que jo crec, i aquí sí
que em poso a la seva disposició per intentar ajudar, ja que demana la UMAT, és per
introduir dintre de Serveis Socials els indicadors que ens facin falta o que ens puguin
realment ajudar a donar una imatge molt més fidedigna de la realitat. I, per tant, ens
posarem a parlar demà mateix i convocarem una reunió i buscarem quins són els
millors indicadors que es poden fixar a fi i efecte de tenir la major informació possible.
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Pia Bosch i li indica que sigui breu, ja que
sembla que hi ha hagut bastant aclariment.
Fa ús de la paraula la senyora Bosch, qui manifesta, seré breu, simplement per
respondre al Partit Popular que no hi ha cap problema de fer aquest canvi en el
redactat, ens sembla molt bé. La veritat és que nosaltres parlem especialment de
l’Agència de Promoció Econòmica perquè una de les preocupacions que hem tingut –i
ho hem vist abans en el debat que hem fet– és que s’oblidi els aspectes socials en
aquesta acció i afirmem i ho diem, jo crec que ja tothom, que la cohesió social i la
dinamització econòmica han d’anar juntes, sinó una és estèril. I, per tant, per part
nostra cap problema de modificar aquest redactat, només faltaria, i agrair el suport
dels diferents grups.
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per catorze
vots a favor dels grups municipals del PSC, PPC, la CUP, ICV-EUiA i els regidors no
adscrits senyors Carles Bonaventura Cabanes i senyora Glòria Plana Yanes i onze
abstencions del grup municipal de CiU i el regidor no adscrit senyor Carlos Palomares
Safarrés.
MOCIONS URGENTS:
21. Moció que presenten els grups municipals de CIU, PSC, CUP i ICV-EUIA i
els regidors no adscrits senyors Carlos Palomares Safarres, Carles Bonaventura
Cabanes i la senyora Glòria Plana Yanes sobre la celebració a Girona de la
Jornada de Participació Ciutadana sobre el futur polític de Catalunya.
Que durant la jornada d’ahir diumenge dia 9 de novembre de 2014, més de 34.000
gironins i gironines van expressar la seva opinió en el procés participatiu sobre el
futur polític de Catalunya organitzat pel Govern de la Generalitat, amb la col·laboració
de les forces polítiques sobiranistes i entitats socials com l’ANC i Òmnium. El procés
participatiu s’ha basat en la col·laboració de més de 40.000 persones voluntàries
arreu de Catalunya que l’han fet possible d’una manera admirable tant pel que fa a
l’organització com al seu rigor i la normalitat en què s’ha pogut desenvolupar. En el
conjunt de Catalunya, més de 2.300.000 ciutadans hi han participat i s’han expressat,
de forma molt majoritària, per la mateixa opció per la qual s’han decantat la majoria de
gironins: "sí" que Catalunya esdevingui un Estat, i "sí" que aquest Estat sigui
independent.
El Ple de l’Ajuntament de Girona ha pres en diferents ocasions l’acord favorable a la
celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. Encara que aquest
procés participatiu no és la consulta inicialment convocada pel President de la
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Generalitat a l’empara de la Llei de Consultes aprovada pel Parlament, els seus
resultats tant en termes de participació com d’opció guanyadora el converteixen en un
procés massiu i carregat de significació política. En realitat, el nombre de gironins i
gironines que hi ha pres part supera el de la participació d’algunes de les
convocatòries electorals que tenen tots els requisits. I si aquest procés no els ha
tingut això no es deu ni a la voluntat de les institucions ni al desig de la majoria de la
ciutadania sinó a una actitud de negativa sistemàtica i obstrucció permanent per part
del Govern de l’Estat espanyol. És en aquestes circumstàncies que la jornada d’ahir
esdevé, si calia, més important i més històrica.
És per això que, com a institució que representa els ciutadans i les ciutadanes de
Girona, el Ple de l’Ajuntament adopta els acords següents:
Primer.- EXPRESSAR la gratitud a tots els voluntaris i voluntàries que han fet possible
una organització brillant i un desenvolupament impecable, que ha permès a més de
34.000 ciutadans de Girona poder-se expressar lliurement sobre el futur polític de
Catalunya.
Segon.- Manifestar l’agraïment a les més de 34.000 persones que han volgut
dipositar la seva papereta a l’urna, pel seu compromís amb l’exercici del dret a
decidir i la llibertat d’expressió, fet que enforteix la democràcia i ens enorgulleix com a
representants d’aquesta ciutat.
Tercer.- Reclamar el màxim respecte pels resultats del procés participatiu d’ahir;
singularment volem remarcar que hi van prendre part més ciutadans i ciutadanes de
Girona que en les darreres eleccions al Parlament Europeu i en les darreres
eleccions Municipals.
Quart.- Lamentar els obstacles en què s’ha hagut de desenvolupar una jornada com la
d’ahir, derivats de l’oposició frontal de l’Estat a la consulta als catalans sobre el seu
futur polític. A Girona, una de les conseqüències ha estat la negativa del servei públic
de Correus a distribuir les cartes enviades des de l’Ajuntament per informar del
procés participatiu, fet que aquest Ajuntament denuncia i pel qual reclama explicacions
als seus responsables.
Cinquè.- Condemnar l’agressió violenta per part de cinc persones que van irrompre
ahir en el punt de recollida d’opinions situat a l’Escola d’Hostaleria de Girona mentre
s’estava celebrant el procés participatiu i el local era ple de gent.
Intervé el senyor alcalde qui exposa que cal procedir en primer lloc a votar la urgència.
Sotmesa la urgència a votació s’aprova per vint-i-tres vots a favor dels grups
municipals de CiU, PSC, la CUP i ICV-EUiA i els regidors no adscrits senyor Carlos
Palomares Safarrés, senyor Carles Bonaventura Cabanes i senyora Glòria Plana
Yanes i dos vots en contra del grup municipal del PPC.
Intervé el senyor alcalde qui exposa, es tramita aquesta moció sobre la celebració a
Girona de la jornada de participació ciutadana sobre el futur polític de Catalunya que
presenten els grups municipals de Convergència i Unió, del PSC, de la CUP,
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i els regidors no adscrits
Carles Palomares, Carles Bonaventura i Glòria Plana. Si els sembla, donaré la paraula
a cadascun de vostès, si tenen interès a fer algun apunt. La senyora Glòria Plana té la
paraula.
Obert debat intervé la senyora Glòria Plana, regidora no adscrita, qui exposa, estava
convençuda que els gironins i gironines no fallarien el 9-N i ahir va ser un gran dia,
però que no només varem exercir un dret fonamental, sinó que hi jugava una part molt
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important de sentiment per la tolerància, per la integració, per la unitat del poble, per la
millora de les condicions socials, pels que no hi són i havien somiat un dia com el
d’ahir, pels nostres fills que encara no van poder votar, ahir va ser un dia històric i, a
més, rodó, almenys per a mi, perquè el Sí-Sí es va visualitzar clarament.
Només dir que crec que ahir a Girona, a Catalunya, hi va haver una revolució pacífica i
cívica per decidir el nostre futur i que varem omplir les urnes de democràcia. Tot, tot,
tot va ser gràcies als quaranta mil voluntaris de Catalunya i vull agrair especialment els
de Girona. Gràcies en nom de la formació que jo represento, Avancem, perquè el
poble va poder expressar-se i més de 34.000 gironins van tenir l’oportunitat de tenir
més qualitat democràtica.
Pel que fa també als punts 4 i 5 de la moció, lamentar els obstacles que s’han tingut
per desenvolupar aquest procediment i condemnar l’agressió violenta que hi va haver
a l’Escola d’Hostaleria i a la jornada d’ahir al matí.
Intervé el senyor Carles Bonaventura, regidor no adscrit, qui exposa, la jornada d’ahir
va ser excepcional, històrica, il·lusionant i d’això ens n’hem de felicitar tots, però
sobretot crec que cal fer un reconeixement explícit als voluntaris, a la societat civil, al
teixit associatiu i també a les institucions d’aquest país, que en unes circumstàncies
molt adverses, no ho hem d’oblidar, amb amenaces i amb crides al boicot, hem
aconseguit tots plegats aconseguir una participació extraordinària, més de 2.300.000
persones, a falta de comptabilitzar el vot exterior i d’afegir-hi tots aquells ciutadans que
per raons diverses no van poder votar i que a partir d’avui tenen quinze dies per poderho fer.
Crec que aquest resultat ens legitima, ens legitima democràticament, legitima el
procés sobiranista, primer, perquè més d’un 80 per cent dels votants van afirmar que
volen que Catalunya esdevingui un estat independent i, segon, perquè el nombre de
votants fa que aquesta consulta sigui plenament homologable amb referèndums i
eleccions que s’han fet a la nostra història recent i que han tingut totes les facilitats i
l’empara de la llei.
Sense anar més lluny, ahir van votar a la ciutat de Girona gairebé 34.100 persones, de
moment, encara queden dies per poder-ho fer, quan a les últimes eleccions
municipals, per exemple, van anar a les urnes menys de 33.000 gironins i gironines.
Som, per tant, un poble madur, que vol decidir el seu futur en llibertat i ahir en varem
donar un altre exemple i crec que ja en van molts en aquest sentit.
També cal afegir-hi que ahir, aquest 9-N, ha estat la primera vegada que el Govern
català i que la ciutadania han desobeït les directrius de l’Estat espanyol. Defensem,
des de Reagrupament, que l’actitud ha de ser aquesta i, a partir d’ara, hem de fer el
mateix, ens hem de comportar com un estat, hem d’aprendre a fer-ho, i no com una
comunitat autònoma presonera.
Europa i el món ens han escoltat, n’estic convençut, i ara hem de començar a crear
unes estructures d’estat, perquè, quan el Parlament tingui una clara majoria
sobiranista, puguem estar preparats per proclamar el nou estat català.
Intervé el senyor Joan Baptista Olòriz, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, qui
expresa, a mi aquest matí m’hauria agradat escoltar a la ràdio el president Rajoy dir:
«Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir.» Estaria bé. Lo siento, me he
equivocado, no volverá a ocurrir. Perquè això permetria que allò que és normal al
carrer sigui normal en el palau presidencial de Madrid. Feia anys hi havia un excel·lent
ninotaire –a mi m’agrada la paraula «ninotaire»–, que era en Perich, que parlava d’allò
que era real i allò que era legal, perquè durant molts anys diríem que totes les coses
bones eren il·legals. I ahir, permeteu-me que vaig tenir com una segona adolescència,
perquè estava fent una cosa bona i em deien que era il·legal. I, com jo, veies el
somriure de moltíssima gent, que eren conscients que alguns li deien que allò que
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estava fent era il·legal i a dos quarts de vuit del matí, per si de cas, hi havia molta gent,
no sigui que s’emportés algú les urnes. Aquesta consciència va continuar durant tot el
dia i et va fer sentir content, feliç, d’estar en un poble plural, perquè no sols votaven els
«indepes», que ara es diu, això de dir-me «indepe» a vegades em sona una mica
estrany, però, bé, no sols votaven els «indepes», sinó votaven sobretot els ciutadans
amb maneres molt diferents de pensar, que s’ha vist també en els resultats: una opció
molt clara, molt definida, molt plural, però també altres opcions.
Imagineu-vos que, abans del nou 9-N, ja el 9-N, al senyor Rajoy no li hagués calgut dir
tot això, sinó que hagués dit «bé, jo estic segur que la major part dels catalans volen
formar part d’Espanya, jo faré una campanya perquè sóc demòcrata abans que
conservador», no sé qui ho va dir, això, però relativament proper, suposo una persona
que li dóna la mà en determinades reunions de caps d’estat europeu i, per tant,
haguéssim pogut fer una cosa, diríem, ja indubtable. Perquè a mi m’ha sorprès molt
que ara resulta que tota la gent que no va anar a votar té el mateix pensament. Això no
ho sé, és d’aquells programes d’alguna antena que surt un «pitonisso» i que li
pregunten: «–¿Yo qué haré de mayor? –Usted será ingeniero. –¡Fantástico!» Bé, és
una manera d’entendre les coses jo diria que esotèriques. Ni ens fan falta polítics
corruptes, ni ens fan falta polítics esotèrics; el que volem senzillament és que
compleixin les obligacions. I les obligacions què és? Respectar la sobirania del poble i,
per tant, que el poble pugui decidir en els moments que consideri oportuns, i que les
lleis facilitin això.
I això és imparable. Jo penso que aquesta ciutadania alegre i combativa, que alguns
deien i que jo m’hi sumo, és un fet en el qual al final el país oficial entendrà que el país
real té tot el dret a la llibertat. I és cert que les llibertats mai s’atorguen, les llibertats es
conquereixen, i es conquereixen sense violència, senzillament amb la tossuderia que
tenen els ciutadans de saber que allò que és seu no s’atorga a ningú, perquè el vot no
és el dret que atorgues a algú perquè durant quatre anys faci el que li doni la gana, el
vot és senzillament que aquella persona governi amb honestedat, que governi amb la
pulcritud necessària per trobar solucions als problemes i no posar més problemes als
problemes perquè aquests no tinguin solució.
Per tant, felicitats, Girona; felicitats, voluntaris i voluntàries; i és just i necessari que
aquest Ajuntament faci aquesta proposta avui.
Intervé el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa,
suposo que no sóc l’únic que expressarà que ahir vaig tenir un dia molt especial; la
majoria de tots nosaltres ahir varem tenir un dia màgic, especial, vibrant, perquè
realment l’ambient que es respirava als col·legis electorals, als carrers de la ciutat era
això, una alegria col·lectiva preciosa, bonica, un ambient de democràcia exemplar i
que jo personalment, que no vaig viure l’època de la transició, no recordo. Des d’ahir
estic repetint la mateixa anècdota, que en els col·legis electorals normalment quan els
presidents de mesa, els vicepresidents saben que els toca amb unes eleccions
normals i convencionals, quan estan allà estan de mal humor, amb ganes de no ser-hi,
de marxar cap a casa, ahir era tot el contrari: l’alegria, les ganes de participar, el
voluntarisme d’aquests voluntaris tan magnífics que ahir van fer possible que a Girona
fos un èxit esclatant, igual que en altres parts del país, era encomanadissa. Jo al matí,
quan vaig veure aquell ambient, automàticament la meva alegria es va desbordar i
com la de tantes i tantes persones que ahir van participar d’aquest moment tan màgic,
d’aquest moment que, de fet, era un moment per a mi constituent. El que ahir va
passar a Catalunya probablement era ja un pas més en aquest procés democràtic,
pacífic, exemplar, que la societat catalana ha emprès des de fa temps, i ahir varem fer
un pas, que no és encara el pas definitiu, ni el pas final, però és un pas molt important
cap a la plena normalització política de Catalunya i cap a la plena llibertat.
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Poca cosa més a afegir, només simplement constatar això, que el d’ahir va ser un dia
molt especial, que el d’ahir va ser un dia que es va llegir, segurament, i es va veure
des de moltes parts del món; l’Estat espanyol això no ho pot obviar, encara que vulgui
negar la realitat, allò que deia el senyor Olòriz del país real i el país oficial. Ahir molta
gent va veure un país real, va veure uns ciutadans reals que existim, perquè existim,
els 2,3 milions de persones que ahir varem exercir el nostre dret a vot de forma
exemplar, democràtica i preciosa, doncs som éssers humans de carn i ossos que si
ens pessiguem veiem que existim, no ens poden obviar. I això, doncs bé, és un gran
goig.
Per tant, aquest reconeixement que es fa aquí és de calaix que s’havia de fer, malgrat
la petita anècdota que ahir uns quants indesitjables van voler espatllar la festa, però no
se’n van sortir, tot el contrari, varem donar una lliçó de democràcia, una lliçó de
fermesa democràtica i això és un missatge no només per a nosaltres, sinó per al
conjunt del món. Perquè el món ha vist que hi ha un país petit país al sud d’Europa
que ha fet una revolució, el que s’ha batejat una mica com la revolució dels somriures i
això en els temps que corren de desafecció democràtica és una alenada d’aire fresc
molt i molt potent.
Tot el nostre suport a aquest text.
Fa ús de la paraula la senyora Concepció Veray, portaveu del grup municipal del PPC,
qui expressa, abans de fer la meva intervenció, jo sí que els demanaria i així ja li he
traslladat a vostè, senyor alcalde, que es pogués votar el punt número 5 de la moció
que vostès presenten de manera separada. Perquè vagi per endavant que el meu grup
municipal condemna tot tipus d’agressió en qualsevol moment, fins i tot aquelles que
no són violentes físicament, però sí que ho són de paraules i, per tant, ho hem fet
sempre i ho seguirem fent. I, per tant, els fets ocorreguts ahir nosaltres també volem
condemnar-los i demanaríem que poguéssim votar aquest punt de manera separada
per donar-hi suport. A la resta dels punts, nosaltres no hi donarem suport.
I, miri, senyor Olòriz, vostè pot seguir frivolitzant, ironitzant i fins i tot fotent-se’n del
president del Govern, ho pot fer i, escolti, és lliure de fer-ho. Jo esperava una mica
més de vostè, sobretot més de respecte, però vostè pot continuar-ho fent. Ara bé, no
crec que els gironins i les gironines comparteixin aquesta manera de fer. Perquè vostè
deia «no necessitem polítics corruptes» i, és veritat, no els necessitem, però tampoc
en necessitem ni de demagogs, ni de prepotents, d’aquests tampoc en necessitem,
que es creuen amb la veritat absoluta de poder faltar al respecte a aquell qui, perquè
els ciutadans li van donar la seva confiança i el seu suport, és el president del Govern
d’Espanya, encara que a vostè no li agradi perquè no el va votar i no comparteix el seu
projecte polític.
I, centrant-nos en la moció que vostès presenten avui, miri, la realitat és la que és,
senyor Navarro, i tant que sí, i els números normalment són molt cabuts i, per tant, al
final aquests són els que tenen raó i els 2.300.000 persones que ahir van anar a votar i
a participar en aquest procés participatiu, perquè no era una consulta, segons vostès,
era un procés participatiu, són de carn i ossos i existeixen; els més de 4 milions que no
varem anar-hi també som de carn i ossos, també ens pessiguem i també existim. Per
tant, Catalunya som tots: el 36 per cent que ahir va anar a votar i la resta de catalans
que ahir no van participar.
Per tant, vostès poden seguir dient que aquest que no arriba al 30 per cent del sí-sí vol
imposar-ho tot al 70 per cent de catalans que no han dit sí-sí. I jo no estic dient, com
deia el senyor Olòriz, jo no estic dient que tots pensin igual, però el sí-sí ahir no van
sortir a dir-lo. Per tant, vostès poden seguir insistint que aquest 30 per cent és tot
Catalunya i és la gran majoria de catalans, poden seguir dient-ho, però les dades són
les que són. Vostès parlen –i això m’ha preocupat realment– d’equiparar el procés
participatiu d’ahir, diuen que és plenament homologable...
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Intervé el senyor alcalde, qui diu, perdoni un moment senyora Veray, aquí he de fer
una esmena tècnica perquè hi ha hagut un error en la tramesa, en la impressió de la
còpia que tenen vostès que no és la versió darrera que jo els he enviat a vostès,
perquè com que s’ha incorporat una petita modificació d’Iniciativa hem recuperat el
text, i com que toca un tema que justament s’ha canviat a darrera hora, voldria aclarir
el següent: que en la part expositiva, tal com tenen al correu electrònic que els hem
enviat, però no a la còpia impresa, allà on parla d’un «procés homologable i
equiparable als anteriors», hem convingut de canviar-ho per un «procés massiu i
carregat de significació política». Això, per un costat. I, per l’altre, en el punt 3 de la
part dispositiva, allà on diu, després de «ahir», que diu que són plenament
homologables, etcètera, suprimir aquesta frase fins a «anterior». Per tant, de manera
que quedaria redactat: «Reclamar el màxim respecte pels resultats del procés
participatiu d’ahir, singularment volem remarcar...» Etcètera. D’acord? Ho dic perquè,
com que ara anava a argumentar una cosa que té a veure amb una versió antiga de la
moció que per un error meu s’ha imprès equivocadament.
Reprèn la intervenció la senyora Concepció Veray, qui exposa, com que el senyor
Bonaventura també ha fet referència a aquesta frase dient que efectivament és
homologable i equiparable a convocatòries, jo agraeixo que ho hagin tret, malgrat no li
donaré suport perquè crec que era passar-se de frenada i creuar una línia vermella
tenint en compte que hi ha una cosa que vostès no diuen. Jo ja entenc que no
l’expliquin perquè no els agrada, però, clar, no es pot comparar ni en termes absoluts
els gironins que ahir van anar a votar i els que no van anar a votar, ni en percentatges
amb relació a altres comicis electorals, perquè saben perfectament que ahir van poder
votar més persones que en uns comicis electorals municipals com els que tindrem el
mes de maig no tenen encara dret a vot, que són els menors de divuit anys, entre
setze i divuit anys, i les persones estrangeres residents aquí, que saben que no totes
poden exercir o tenen dret a vot en unes municipals. Per tant, en números absoluts és
complicat fer aquestes comparacions que vostès fan i que per això es carreguen de
raó.
I un apunt final, no tornaré a explicar tot el que he explicat ja unes quantes vegades,
perquè en cada Ple jo pensava, i els ho he de dir, mirin, en aquest Ple haurem superat
ja el procés separatista, perquè una cosa que té bona el 9-N és que avui ja és 10-N i,
per tant, ha passat i hauríem de començar a centrar-nos en allò que ens hem de
centrar que és a governar, en aquest cas, la ciutat de Girona, aquest plenari i, en el
cas del senyor Mas, tot Catalunya. Però no, vostès avui porten una altra moció
d’aquest tipus.
Mirin, hi ha una cosa que li he de preguntar, senyor alcalde, i li he de preguntar perquè
fins ara no havíem tingut la possibilitat, i vostès en fan referència aquí. Primer de tot
dir-li que jo crec que Correus ja li ha explicat, ja ha explicat totes les raons que va tenir
per no distribuir les cartes enviades de l’Ajuntament. A mi, la meva pregunta i el dubte
que ens queda al meu grup municipal i a molts gironins, arrel d’unes declaracions
d’algú de l’Ajuntament que també li he de dir que no he estat capaç que em diguessin
qui, només posava «una portaveu», per tant, ho posava en femení, deia que no hi
havia problema perquè les cartes ja les distribuiria aquella empresa que tenim
contractada en aquest Ajuntament, que tenim a preu fix i que reparteix totes les cartes
que nosaltres volem durant l’any, independentment de si són menys i si són més. Si
això és així, i això és veritat, la meva pregunta és: per què vostè va anar a buscar
Correus, si a Correus havia de pagar? Per pagar o per buscar problemes perquè sabia
que Correus li posaria impediments? Senyor Puigdemont, ja prou diners ha gastat
vostè en nom del procés separatista com perquè algú entengui que si tenint una
empresa contractada, aquest Ajuntament, a preu fix, que repartint 100, 150.000 o
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200.000 cartes el preu és el mateix, vostè quan vol repartir propaganda del procés
separatista, com són aquestes cinquanta mil cartes, vagi a buscar Correus, que li
cobrarà i li farà pagar a part de l’empresa de preu fix. Aquí hi ha una cosa que no
quadra, nosaltres no ho hem entès. Si realment s’han acabat repartint aquestes cartes
sense cost addicional, per què no es va fer des del principi a través d’aquesta empresa
que tenim contractada? I, si no és així, quin és el cost que ha tingut repartir aquestes
cinquanta mil cartes de part? Són de part, perquè vostè en elles els deia que anessin a
votar per la independència, són de part.
Per tant, escolti’m, això de Correus, sincerament, hem tingut la sensació que ha estat
una mica el que vostè ha buscat, aquesta confrontació per intentar tenir un argument
més. Bé, jo ja sé que els agrada molt anar constantment dient que els dolents són els
altres, que vostès ho fan tot bé, que vostès representen la gran majoria de catalans i
de gironins. Bé, el 25 de maig o el 24, no sé el dia en què cau del 2015, hi han
eleccions municipals i tothom sabrà qui té més confiança o menys confiança dels
gironins i de les gironines. I, pel que fa a Catalunya, jo ho veurem, el que està clar és
que el senyor Mas o es posa a governar, o convoca eleccions, però així segur que no
podem continuar.
I ara sí que ja acabo. Mirin, vostès ja l’hi he dit, les dades són les que són, la
participació és la que és, a més són dades de participació basades en censos molt
més elevats perquè votaven persones que no tenen dret a vot en unes eleccions
oficials, però sobretot i el que més ens preocupa a nosaltres, és la manca de garanties
democràtiques de la votació que vostès van dur a terme ahir sota el nom de «procés
participatiu», només calia veure que hi havia llocs electorals –llocs electorals, perquè
no sé com definir-ne– d’aquests set punts que es podien votar a la ciutat de Girona,
que, per cert, per això es feien cues, perquè normalment n’hi ha més de vint, de punts
de votació a la ciutat de Girona, només calia veure que les paperetes estaven
marcades, paperetes marcades amb el sí-sí a molts d’aquests punts de votació.
Escolti, perdoni, senyor Puigdemont, no hi han interventors, doncs ja està. Escolti, les
garanties democràtiques eren zero, perquè no hi havia cap garantia democràtica.
Vostè agafi el que marca la Llei electoral que diu la propaganda electoral, el control de
les paperetes, tot allò que marcaria una llei electoral... (Veus de fons.)
L’alcalde intervé demanant a la resta de grups que deixin acabar la intervenció de la
senyora Veray. Pot continuar, senyora Veray, i acabar la intervenció.
Reprèn la intervenció la senyora Veray, qui diu, jo he escoltat molt atentament tot el
que han dit i mira que algú ha dit bestieses i he callat i no he fet cap comentari. Per
tant, escolti’m, les garanties democràtiques de la votació d’ahir, zero. Vostès poden
insistir que no, però són zero. Hi havien llocs electorals on es repartien paperetes a la
porta del lloc electoral. Tot això passava. Escolti, doncs molt bé, vostès trobaran que
això està bé i, com que és un procés participatiu, no passa res. D’acord. Però per a
nosaltres això és no tenir garanties democràtiques a la votació d’ahir.
Ara bé, i ara sí que acabo, com els he dit fa una estona, el millor del 9-N és que avui ja
és 10 de novembre i, per tant, jo els demanaria que superessin aquest procés
rupturista i separatista que han intentat entre tots dur a terme, reconèixer que hi ha
una gran part de Catalunya que no vol la independència de Catalunya, si més no ahir
no va voler entrar en el seu joc de parlar del sí-sí, del sí-no, i que, per tant, en aquest
cas, li demanin, vostè sobretot, senyor alcalde, que és del seu partit, al senyor Mas,
que o es posa a governar i a solucionar els problemes dels catalans o convoca
eleccions, però que deixi ja de jugar amb les expectatives i amb les esperances de tots
els catalans, els que amb tot el respecte volen la independència, però, també amb tot
el respecte, aquells que no volem la independència, ni l’hem defensat mai.
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Intervé la senyora Pia Bosch, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, per
part del nostre grup evidentment som signants i, per tant, donem suport a tots,
absolutament a tots els punts d’aquesta moció. Feta aquesta «salvetat» i aquesta
correcció, encara millor.
Jo estava buscant ara, perquè s’ha fet pública i em sembla que és important i que és
interessant també tenir-lo en compte, l’informe, el text de l’informe que han fet els
observadors internacionals que varen venir des del Parlament Europeu a valorar una
cosa que ara la senyora Veray ens estava dient, que és quines garanties hi havia. I li
vull dir, senyora Veray, que és molt interessant de llegir-la i que la trobarà perquè està
penjada a les xarxes socials. I algunes de les coses que diuen és no només que el
nivell de participació va ser molt alt al llarg de Catalunya, malgrat el repte que
suposava fer les votacions en aquestes condicions, sinó també que el procés va ser
conduït d’una manera positiva, que no hi havia coerció o intimidació, que va ser
conduït de manera eficient –perdoni, perquè vaig intentant resumir al mateix temps
que llegeixo–, que tot el sistema informàtic que se seguia, que el procés de verificació
dels ciutadans es pot considerar que estava d’acord amb els més alts estàndards, que
el sistema informàtic que es va utilitzar, en el qual cada un dels participants es
reconeixia, permetia garantir que es feia de manera adequada, que no permetia falsos
vots, que el programa, com li deia, anomenat Tal era un programa que complia amb
tots els estàndards internacionals, que el software que s’utilitzava també, que els
estàndards que s’utilitzaven dels diferents processos eren els que calia... I, per tant,
evidentment que no tenia totes les garanties democràtiques que ha de tenir tot el
procés que finalment haurà d’acabar permetent el Govern de l’Estat, però sí que en
tenia uns quants que no només tothom que va anar a votar va poder veure, sinó també
els observadors internacionals, els europarlamentaris, que varen estar observant a
diferents llocs de Catalunya, tot el procés, recullen d’una manera acurada i rigorosa en
el seu informe. I jo li recomano que se’l miri.
Li recomano que se’l miri, perquè una de les coses més importants de les que varen
passar ahir, a part de l’alegria i de la lliçó de civisme que van donar tots els catalans i
les catalanes, i els gironins i les gironines, doncs és també que es va enviar un
missatge inequívoc i vostè representa una força política que aquest missatge l’hauria
d’escoltar. És molt important que vostès l’escoltin, és importantíssim. El senyal que
ahir va enviar Catalunya a l’Estat i al món, però a l’Estat, hauria de ser ineludible per a
qualsevol governant democràtic. Per a qualsevol govern democràtic del món, aquest
seria un senyal que es tindria molt en compte i que faria pensar moltíssim.
I el que jo espero, no tinc moltes esperances, perquè realment la compareixença que
va fer ahir el Govern, en fi, jo crec que entre altres qüestions ens va preocupar molt a
tots perquè va ser, d’alguna manera, dir «no s’han assabentat de res del que ha
passat aquí». Però jo els demano, i li demano a vostè que coneix bé la societat
gironina i que coneix bé del que estem parlant, que faci en el seu grup polític, a la seva
formació política, una feina de conscienciació. El que va passar ahir a Catalunya és
importantíssim, senyora Veray, es pot mirar de la manera que es vulgui; certament els
números absoluts no es poden comparar i homologar, però 34.000 persones a la ciutat
de Girona, si no volen veure que això és una dada importantíssima, tenen pa a l’ull,
senyora Veray, és que això és una cosa que ningú pot negar. M’entén?
I, per tant, vull expressar gratitud a tots els voluntaris i voluntàries, i tant, que van
treballar il·lusionats, van treballar amb ganes, van treballar d’una manera, diguemne..., la gent s’enfadava perquè havia de marxar de fer de voluntària. L’agraïment a
tothom que va participar, l’agraïment a l’alegria i a la normalitat amb què es va fer tot
aquest procés, la il·lusió amb què varem anar la majoria dels regidors del nostre grup a
votar també. Tots varem poder veure aquesta alegria que tenia la gent. El respecte
pels resultats; nosaltres no diem que siguin homologables, diem que són uns resultats
que s’han de tenir molt en compte, i que s’ha de respectar allò que va passar ahir aquí.
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I li ho reitero, llegeixi l’informe dels observadors internacionals, llegeixi’l, si us plau, hi
havia diputats de tots els grups polítics del Parlament Europeu i el que van incloure en
aquest informe val la pena mirar-s’ho.
Evidentment que condemnem l’agressió violenta, però, escoltin, el que va passar ahir
a Catalunya els ha de fer pensar que han d’habilitar la possibilitat de fer un referèndum
vinculant, això ha de ser així en algun moment. I jo crec que si després del 9-N ve el
10-N, el 10-N vostès han d’estar pensant això, analitzant les dades i pensant que en
algun moment s’ha de fer un referèndum i hem de seguir aquesta via escocesa, hem
de seguir la via que altres països del món que ens han precedit en situacions similars
ens mostren i que aquesta via s’ha d’escoltar.
I, per tant, el nostre grup subscriu aquesta moció i, hi insisteixo, reitera que aquest
senyal és un senyal ineludible, s’ha d’escoltar.
Intervé el senyor Carles Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui expressa, el
2011 no sabíem comptar, aquesta va ser la frase que va sortir l’endemà, és a dir, que
l’error que cometíem és que aquí no sabíem comptar i que al carrer no hi havia la gent
que s’havia dit que hi havia. Quan es fa la via, vaig arribar a sentir que hi havia figures
de paper cartró, que faltaven per connectar. És a dir, intentaven també dir que tot això
era com un muntatge fictici, és a dir, primer no compten i després s’inventen figures de
paper cartró. Quan es fa la ve baixa s’inscrivien famílies i, és clar, és que compten els
nens i compten gent que..., bé, no se n’adonen que és un problema estructural, quan
ja hi ha la família en pes tota allà, que les generacions que vénen ja estan defensant
una realitat molt concreta, per tant, els hauria de preocupar molt més que tota la
família en grup estigui allà.
I ara sentim que és que han votat els de setze a divuit anys i uns immigrants que en
eleccions normals no podrien votar i que, per tant, els números que resulten no són
equiparables o no es poden tenir en consideració, quan a Girona ciutat han superat en
dos mil el número de vots de les passades eleccions, que ens van portar a tots aquí. I
això jo crec que és una reflexió important a tenir en compte. Van portar la senyora
Veray, van portar tota la resta de membres que estan aquí i, en canvi, ho hem superat
en dos mil vots.
I es parla que ens dediquem a governar, governar és escoltar i ho deia fins fa un
moment la senyora Bosch, és a dir, és ser capaç d’escoltar el que està demanant un
clam popular, que ens porta a convocar unes eleccions, que hauran anat més bé o
més malament als grups, però sí que al final hi ha un tant per cent molt important de
gent que es presenta amb un programa electoral molt concret, amb una idea molt
concreta i que representen el sentit majoritari d’un parlament escollit democràticament
i amb unes eleccions que ningú va impugnar i ningú va deixar de donar-li el valor. I es
demanava fer una consulta, consulta que ara se’ns nega.
I el que varem fer ahir jo recordo que algú va dir que era una qüestió d’una costellada,
i al final ha resultat que és la columna vertebral del que és el sentit democràtic de
veritat, perquè ahir la gent va fer una festa i és la festa de la democràcia. I estic segur
que a més d’un poble van fer una costellada després d’anar a votar, però entenien
perfectament que el que estaven fent era un exercici social d’entendre un element
fonamental pel qual molta gent va perdre la vida i va estar treballat durant molts anys,
que és la possibilitat de poder votar i decidir i expressar el seu parer.
Si no ho volen escoltar, miri, jo repassant llibres d’història es tornaran a trobar com a
altres zones que ja les van perdre, i després se’n van adonar que potser podien haver
fet alguna cosa per intentar evitar-ho. Sembla que l’actitud sempre de l’Estat espanyol
es mantenir una distància com qui sent ploure. Jo crec, i aquí em sumo a la petició feta
per la senyora Bosch, que han de fer una reflexió molt important. N’afegiria una, no
només el reflexionar perquè es pugui fer la consulta, el referèndum, el que toqui per
realment decidir, sinó l’altra reflexió que es poden fer és per què ningú dels partits
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estatals estava ahir aquí per mirar què estava passant? Ningú es va aproximar a
Catalunya, ningú va venir a veure què estava succeint. I resulta que més de 2.300.000
persones van sortir a celebrar la festa de la democràcia i a expressar el que volen.
Crec que és digne per reflexionar i quan tot el món se n’adona i només n’hi ha un que
no ho veu, o és que és cec o sord.
Intervé el senyor alcalde, qui demana, em deixen fer unes consideracions? Algunes
particulars, per algunes coses que s’han dit, d’altres de més generals.
Les particulars, senyora Veray, només una qüestió que li demanaria que s’ho mirés
més bé, perquè no només no és rigorosa, sinó que no és veritat. Em digui en quin punt
de la carta que jo vaig enviar als ciutadans a les llars de Girona, en quin punt de la
carta jo demano el vot per la independència de Catalunya? Perquè això no és veritat. I
justament la carta està redactada amb una exquisidesa en aquest sentit i amb una
neutralitat escrupolosa, atenent a la figura institucional de l’alcalde, perquè ningú que
rebi aquella missiva pugui deduir que se l’orienta en una determinada direcció. Se li
demana, se li suggereix i se li convida a participar, entre altres coses, perquè és una
decisió d’aquest plenari, però en cap moment de la carta, just al contrari, que es fa un
esforç per aclarir explícitament que qualsevol de les opcions –el sí-sí, el sí-no o el no–
són plenament legítimes i valen igual. No hi ha diferència. I aquesta és la carta que jo
vaig enviar. I, per tant... (Veus de fons.) Sí, vostè ho ha dit. Perdoni, jo m’ho he apuntat
literalment, vostè ha dit que vaig fer una carta per convidar a votar per la
independència, ho ha dit literalment així senyora Veray i li asseguro que ho he entès
bé, perquè he fet l’esforç de no equivocar-me amb aquest tema.
Intervé la senyora Veray, qui manifesta, retiro la part on havia dit la independència i em
quedo amb el que he dit que era de part. De part, perquè jo considero que escriure
una carta, o el meu grup municipal considera que escriure una carta als gironins i
gironines a formar part d’una consulta que vostè sap que és il·legal no ho hauria
d’haver fet. Per tant, era la part de tots els que van aprovar la moció, si vostè diu que
ve d’una moció, però segur que era de part d’aquells que defensen el que defensen.
Reprén la intervenció el senyor alcalde, qui manifesta, d’acord, però entengui que el
matís que jo li he fet no és menor, és a dir, acusar l’alcalde d’enviar una carta
demanant la independència de Catalunya a mi em sembla que és d’una manca de
rigor absoluta, perquè jo no ho he fet. Ara ho ha retirat i li ho agraeixo, però abans de
formular una acusació d’aquesta gravetat en aquests temes, jo sí que li agrairia que
s’ho mirés una mica més bé.
Amb relació a Correus, miri, jo no em dedico a dir als departaments d’aquesta casa on
han de fer les feines. Jo vull enviar una carta a les llars gironines, que no als ciutadans
de Girona, perquè jo no podia fer servir ni el cens, ni el padró, i no el vaig fer servir en
cap moment. Veurem a quins domicilis no s’ha rebut, a una part de la ciutat es va
rebre el mateix dijous, però és evident que si no l’ha rebut és perquè nosaltres, entenc
que amb bon criteri, la casa confia en aquell estament amb qui aparentment més has
de confiar a l’hora d’enviar una carta per garantir que arribi i suposo que amb bon
criteri van dir Correus perquè això no fallarà. Ara, si em diu que a partir d’ara no hem
de confiar en Correus, li agafo la paraula i ho tindrem en compte per al futur. Però no
trobo tan insòlit que per garantir que unes cartes arribin a les llars dels gironins es
pugui confiar en el departament de Correus, que és el que el departament va fer.
Acusar que vaig ordenar que s’anés a Correus, cosa francament no només mancada
de tot rigor, sinó que frega una mica la ciència-ficció, però buscar la confrontació amb
Correus, perquè jo ja sabia que m’ho negarien, és com dir-me que vaig decidir llogar
els trens de la Diada perquè ja sabia que es recorreria i podríem tenir un conflicte als
tribunals, o que varem decidir afegir-nos a l’AMI, perquè així hi hauria una sentència al
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Tribunal Contenciós que ens donaria la raó o no. Això no va així. Tan senzill com que
necessitem que aquestes cartes arribin i algú va decidir, amb bon criteri, confiar en el
que li inspirava més confiança en aquell moment. Per tant, les qüestions particulars les
deixo aquí.
Però sí que vostè té una habilitat i li reconec, primer deixi’m que li agraeixi la votació
del punt 5, perquè em sembla que és important que tots els grups d’aquest Ajuntament
estiguin al costat nítidament de les expressions democràtiques i condemnin sense
dubtes, com vostè ha fet, el que va ser una actitud anecdòtica, però en si mateixa
greu. I, per tant, li agraeixo explícitament i que en quedi constància.
Sí que vostè ha tingut l’habilitat intentar una vegada més i quasi se’n surt, però
intentaré que no, convertir aquest debat en una moció en contra del PP o en contra del
Govern espanyol. No. Aquesta moció el que ens proposa és una cosa molt, molt digna,
molt positiva i molt necessària, que és dir-li als gironins, nosaltres, electes locals, que
ens sentim molt orgullosos d’ells, que estem molt contents de representar-los, que la
seva actitud, els voluntaris, la gent que va fer l’esforç d’anar-hi a participar, el civisme i
l’actitud de ciutadania, de voler fer ciutat, perquè la gent s’ajudava mútuament, quan
una persona gran anava una mica desorientada, tot això, hi havia una gran comunió
ciutadana, amb l’alegria democràtica i la gran mobilització entorn d’una cosa que és en
el fonament de la democràcia, que és el bé comú, potser segons vostè
equivocadament, ja li admeto, però en tot cas la gent hi ha anat amb aquest
capteniment de mobilitzar-se pel bé comú. Quan això passa en una ciutat, el Ple de
l’Ajuntament ha de ser un fidel reflex d’allò que passa a la ciutat. I avui crec que fem un
acte de dignitat reconeixent-los, admirant-los per tot això que ens van regalar ahir.
Una cosa que interessa a tot el món, només cal veure la premsa internacional i no pas
a les pàgines del darrere, sinó a les portades, en els telenotícies de prime time de les
grans cadenes informatives del món, informen amb una neutralitat exquisida, perquè
aquests sí que no estan sota la sospita de ser subvencionats o no. I què diuen? Que
aquí a Catalunya ha passat alguna cosa tan gran que valia la pena posar-hi el focus.
Curiosament, li ha dit el portaveu de Convergència i Unió, quina decepció que una
cosa que passa en el seu territori cap gran líder polític espanyol hagi tingut interès a
venir a veure en directe, no per esperar que li expliquin els mitjans de comunicació o
que li expliquin les persones que podia tenir enviades aquí, sinó a veure-ho de primera
mà i poder, si és que venia avui a Catalunya o té previst de venir-hi, poder formular
després les reflexions que calguin amb coneixement de causa. Perquè el que va
passar ahir és molt gran, és molt, molt gran i ens n’hem de sentir tan orgullosos que
estic convençut que això que fa l’Ajuntament de Girona, que té aquesta oportunitat de
poder-ho fer l’endemà, ho faran altres plens, perquè el que vaig copsar visitant tots els
centres... Per cert, jo no vaig veure cap papereta marcada a les taules que vaig visitar,
jo vaig anar a tots i cadascun dels centres a diferents hores, vaig saludar un per un els
presidents de totes les setanta-set meses, set col·legis, sí, però setanta-set meses, per
tant, la gent podia votar bé. I, miri, vaig preocupar-me molt d’això que en diem les
garanties democràtiques i francament no vaig veure en cap moment... Vaig veure gent
enfadada perquè no havia pogut votar perquè tenia el carnet caducat i li semblava que
en feien un gra massa que no li deixaven votar perquè tenia el carnet caducat; doncs
no, és que s’havia de fer així i s’havia de fer bé. Doncs, quan això passa a la teva
ciutat, que el Ple de l’Ajuntament tingui el detall de dir «ciutadans i ciutadanes de
Girona, moltes gràcies, ens sentim molt contents i orgullosos, i ens representeu molt
bé», jo crec que això no té res de conflictiu, té molt de festiu i jo voldria ressituar
l’interès, la naturalesa de la moció en aquest sentit de donar les gràcies: escolteu,
gironins i gironines, que bé que ho heu fet, moltes gràcies, i ens sentim molt orgullosos
de ser els vostres representants.
Dit això, si els sembla, podríem passar a votació de la proposta.
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Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació:
El punt cinquè de la moció s’aprova per unanimitat.
La resta de punts de la moció s’aproven per vint-i-tres vots a favor dels grups
municipals de CiU, PSC, la CUP, ICV-EUiA i els regidors no adscrits senyor Carlos
Palomares Safarres, senyor Carles Bonaventura Cabanes i senyora Glòria Plana
Yanes i dos vots en contra del grup municipal del PPC.
22. PRECS I PREGUNTES
Intervé el senyor Carles Bonaventura, qui exposa, en principi, els dos precs que tenia
previst presentar avui han quedat resolts, un era el tema de Correus amb relació al 9
de novembre i l’altre, l’actuació contra el grup d’ultradreta que va assaltar ahir un
col·legi electoral. En principi l’única cosa que hi afegiria és que demanem a
l’Ajuntament que actuï amb tota la contundència i que vagi fins al final en aquest tema.
Una altra qüestió, alguns veïns ens diuen que la tanca que hi ha al carrer Oviedo,
justament al voltant d’un solar situat al costat de la seu de l’Agència Tributària, està en
algunes parts en força mal estat; demanaríem si s’hi pot fer alguna cosa. Segons tenim
entès, si no vaig errat, aquest solar pertany a la Tresoreria de l’Estat, per tant, si l’han
de condicionar ells aquesta tanca, jo a més a més hi afegiria que amb els diners que
recapta a Girona suposo que no els suposarà cap cost excepcional mantenir aquesta
tanca en condicions.
Intervé la senyora Núria Terés, qui expressa, per seguir el fil del tema de Correus, jo
només demanaria per desconeixement si l’Ajuntament té l’ordre que va rebre aquesta
empresa per la qual no es podia fer aquest repartiment, un paper escrit. És a dir,
demanaria que hi hagués un justificant escrit, perquè aquestes coses sospito que és
molt fàcil donar ordres orals, però, en canvi, escriure-les és més complicat. Per tant,
primer aquesta qüestió.
Després, en relació amb els autobusos de nit que es posen en circulació en temps de
fires, sí que voldria demanar que es tingui en compte que hi ha dos barris de la ciutat
que no disposen d’aquest servei, per tant, els seus joves no poden utilitzar aquest
servei tan important, com són els barris que configuren el Sector Est i el barri de Santa
Eugènia. Sí que hi ha, pel que fa a Santa Eugènia, un autobús que se’n va cap a
Anglès, però està ple pels usuaris d’aquests municipis i no deixen pujar la gent de
Santa Eugènia; li ho dic per experiència repetida i reiterada, que es repeteix molt.
I la tercera qüestió té a veure amb el tancament del servei de cardiologia de l’Hospital
Josep Trueta, o almenys aquesta és la notícia que hem vist en els diaris i que ens ha
sorprès molt. Per cert, el conseller de sanitat va dir que vindria a la tardor, ja sé que
encara estem a la tardor, però estem ja al novembre i no tenim cap notícia que pugui
venir a exposar el pla estratègic que va dir que vindria a presentar-nos als diferents
grups municipals, però sí que va quedar molt clar que en cap moment la fusió
promocionada a la conselleria en el Projecte CIMS suposaria el tancament de cap
mena de servei. Esperem que sigui un globus sonda per veure com reaccionem, però
evidentment és de molt mal gust i ha representat també posar en alerta moltes
treballadores i treballadors de l’Hospital Josep Trueta, i també molts usuaris i usuàries
que estan preocupats perquè, amb aquesta notícia, ens agradaria, si l’Ajuntament
disposa de més informació, tenir la resposta.
Intervé el senyor Joan Baptista Olòriz, qui manifesta, un element puntual, ahir, molts
hem rebut unes fotografies d’uns contenidors cremant a la plaça d’Europa. Voldria
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saber si això és una bretolada reiterada, si se sap qui pot haver estat i quines
actuacions, per assegurar la tranquil·litat en aquesta zona, s’estan adoptant.
Intervé la senyora Anna Pujolàs, qui exposa, hem sabut que per Fires hi havia una
atracció de Fires que feia servir animals, ponis, en aquest cas, per desenvolupar
l’atracció de cares als nens i nenes, i ens consta que en altres ciutats aquest tipus
d’atraccions han estat prohibides perquè podrien vulnerar els drets dels animals.
Volíem saber si l’equip de Govern n’estava al cas i si estudien o veuen viable poder-ho
prohibir.
I després voldríem saber també en quin punt està el tema del fons Santos Torroella, en
quin punt està l’adquisició i tota la tramitació d’aquesta adquisició.
Intervé el senyor Jordi Navarro, qui manifesta, voldria fer unes preguntes. En primer
lloc, voldria manifestar que hi han alguns comerços de la zona del Barri Vell, sobretot
de la zona del carrer de la Barca i rodalies que han manifestat les seves queixes
perquè tenen dificultats per poder promocionar el barri i poder promocionar els seus
comerços. Com tothom sap, la crisi ens està castigant a tots plegats i el petit comerç
de barri és dels que més pateix. Bé, pensem que potser es podrien desbloquejar
algunes mesures restrictives i donar més facilitats per tal que els comerciants puguin
tirar endavant i fer una mica més de promoció.
D’altra banda, volia comentar també una qüestió que va sortir en un Ple anterior que
és tot el tema que fa referència al cànon que ara augmenta per portar residus a Solius.
Voldríem saber quines mesures pensa prendre aquest Govern per contrarestar
l’augment d’aquest cànon. I també preguntar si tenen dades de com està funcionant,
com s’està desplegant la recollida selectiva al Barri Vell, que ara ja porta uns mesos i
ja poder comencen a haver-hi dades al respecte.
També volíem comentar, abans que hem estat parlant de pobresa energètica, que hi
ha un municipi que és Rubí, que això ens ho van explicar en el curs de pobresa
energètica, que han tirat endavant un projecte que es diu Rubí Brilla i veure si tenen
intenció vostès de copiar aquell model i aplicar-lo a Girona.
També preguntar sobre el Vol Gastronòmic, ja és la tercera vegada que ho preguntem.
Voldríem saber si a hores d’ara ja s’han pagat les taxes. I també voldríem preguntar
per quina raó es va exhibir publicitat durant les Fires en el Vol Gastronòmic.
També reiterar una mica el que ha esmentat el senyor Olòriz, que ens ho han enviat a
tots els portaveus municipals, el tema dels contenidors encesos al carrer Gironella.
L’alcalde demana al senyor Navarro que aclareixi el tema de la publicitat de Fires del
Vol Gastronòmic, ja que no ho ha entès bé.
El senyor Jordi Navarro, explica, durant les Fires tenien publicitat a la façana de
marques comercials i, és un espai públic.
Intervé la senyora Concepció Veray, qui exposa, voldria fer dues preguntes. La
primera és a veure si vostè pot posar una mica de llum al que ens està arribant per
diferents llocs i una ja no sap què creure’s i és amb relació al trasllat del mercat a la
Llosa o al que serà el Parc Central. La veritat, és que hi ha rumors que ha sortit alguna
informació, però a l’hora de la veritat no sabem ben bé si això és cert, si no és cert i al
meu grup li agradaria que ens ho aclarís i saber quina és la posició del Govern amb
relació a aquest tema que, com sap, ha aixecat o ha escalfat una mica els ànims dels
veïns i dels comerciants de la zona de Sant Narcís que, com sap, no veurien amb bons
ulls aquest trasllat. Però, bé, més que res perquè no tenim una posició oficial i ens
agradaria saber quina és aquesta posició oficial amb relació al Govern en aquest tema.
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I, la segona, no sé si recordaran que fa uns quants plens el meu grup municipal i jo
mateixa varem plantejar un problema amb la llum en el carrer de la Creu, sobretot en
el tram de Joan Maragall al carrer Migdia. En aquell moment, el senyor Ribas va dir
que el seu tècnic era tan i tan eficient que en el mateix moment en què nosaltres fèiem
la pregunta ell hi havia anat i li havia enviat una foto. Bé, jo avui porto les fotos fetes
d’avui mateix a dos quarts de set de la tarda i, com podran veure, els arbres tapen la
llum i, per tant, la zona que queda al darrere queda fosca, així és com queda la vorera
a l’hora de transitar pels ciutadans. I, per tant, en aquest sentit, nosaltres demanem, si
us plau, que independentment de les fotos que s’envien automàticament en el mateix
moment de Ple es revisi la poda dels arbres. Hem pogut comprovar que no és un
problema del fanal, perquè els fanals són nous, és veritat, ja fan llum, però la poda
dels arbres sí, perquè els arbres van per sota i fan que la llum no arribi on ha d’arribar,
que és a il·luminar la vorera.
I també que revisi l’estat de la vorera, perquè, malgrat és molt fosca la foto, perquè no
hi ha la llum, sí que poden veure que hi han alguns rajols que estan aixecats per culpa
de les arrels dels arbres i això fa que hi hagi sobretot molta gent gran que ensopega i
que en algun moment també es pugui fer mal. I, per tant, sí que els demanaria que
revisessin tant el tema de la poda d’arbres per la llum com la vorera en si per evitar
que estigui malmesa i que sigui més transitable i més segura l’hora de transitar.
Intervé el senyor Quim Bonaventura, qui expressa, només volia fer unes preguntes
que ja hem plantejat en alguns plens. En el Ple passat varem parlar de les possibles
modificacions de les obres que hi podria haver al carrer Campcardós, a veure com
està aquesta qüestió. També el canvi de direcció al Finestrelles, no sé si n’han parlat
amb la gent del barri, no sé si s’ho han mirat, potser ara passat Fires, no ho sé. També
hi havia la qüestió de contenidors al carrer Orient 55, que en varem parlar a l’últim Ple.
I també fa uns plens varem parlar d’unes voreres que estan molt aixafades
precisament per arrels al carrer Mallorca, del barri de Sant Narcís, gairebé a la
cantonada de l’avinguda Sant Narcís amb el carrer Mallorca.
I finalment també demanar al regidor de Mobilitat que s’estan pintant algunes línies
blanques als carrers de Girona, s’estan repassant les línies, però queden com espais,
illetes que s’han d’acabar de fer. Se suposa que aquest desplegament es farà en els
propers dies, a la carretera de Barcelona, de dalt a baix, es va pintar tot en dos dies,
però després la resta, les fletxes, tota una sèrie de coses no han quedat pintades. I
també en alguns carrers de Sant Narcís, que també he observat el mateix, el carrer
Alacant, per exemple.
Intervé la senyora Amèlia Barbero, qui expressa, jo volia fer unes preguntes sobre el
Pla integral del Sector Est. Com així ens ha recordat que el mes d’abril es va aprovar
aquella moció que s’havia de portar a terme la redacció d’un pla integral del barri del
Sector Est, el mes de maig ja van fer una primera reunió de treball on es va establir un
llistat de canvis d’actuació i també es va elaborar un guió per al disseny conjunt
d’aquest pla integral.
El 30 de juliol, en el marc de la reunió del plenari del Sector Est es va presentar un
primer informe. Aquest informe era un buidatge de les assemblees fetes durant els
mesos de juny i juliol amb els veïns dels quatre barris, que recollia les propostes que
havien fet per millorar la qualitat de vida. Aquestes propostes es van agrupar en funció
de la complexitat i de la resposta que s’havia de donar resultant tres nivells. El primer
nivell, les mesures de xoc que responien a necessitats urgents que s’havien de
resoldre per la seva gravetat. Un altre nivell que eren mesures que responien a una
millora de l’activitat o de les funcions que desenvolupa l’Ajuntament en aquella zona i
un altre nivell que eren mesures estratègiques que suposaven una transformació més
profunda i integral i que, per tant, eren a més llarg termini.
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Des de llavors, es va parlar en aquesta reunió, el senyor Olòriz també hi era, que
varem copsar el desànim que tenien molts veïns perquè veien que anava passant el
temps i que moltes de les problemàtiques que passaven en el seu sector no es
resolien. El problema és que és cert que existien des de fa temps, però que també
s’han vist agreujats per la crisi.
Aquest pla de barri –això també ho varem comentar en aquella reunió i tots hi varem
estar d’acord–, perquè tingui futur, perquè funcioni bé, ha d’estar participat o n’han de
formar part els veïns de tots aquells barris. Necessitem la implicació, i tots varem estar
d’acord que una manera de motivar o d’incentivar la il·lusió d’aquests veïns era que es
poguessin prendre algunes mesures de xoc que ells veiessin d’una forma real que
l’Ajuntament estava actuant.
Llavors la meva pregunta, com que han passat tres mesos des de juliol que es va fer
aquesta reunió plenària fins avui, veure si en aquest temps han posat en pràctica
algunes d’aquestes mesures que estan recollides en l’informe del 30 de juliol.
Intervé la senyora Sílvia Paneque, qui manifesta, vull unir-me a dos precs d’informació
que ja han estat formulats per la regidora Terés, un respecte a les informacions que
han aparegut de la desaparició del servei de cirurgia cardíaca a l’Hospital Trueta, i
també sobre aquesta crema de contenidors que ens ha arribat als regidors d’aquest
Ple.
Des del barri de Santa Eugènia, ens ha arribat també la informació d’uns problemes
greus de civisme en algunes comunitats molt concretes del carrer Maçana i del carrer
Montseny. Per la naturalesa dels fets que ens arriben, potser més que concretar
exactament les comunitats que són, voldria obtenir el compromís de la regidora si
pogués fer-hi una visita i veure com s’hi podria actuar, la regidora de barri, la senyora
Madrenas.
Des del barri de Montilivi es tornen a queixar els veïns del Grup Girona per Girona de
l’estat dels jardins. S’hi havia actuat quan va aparèixer la plaga de rates, però des de
llavors han tornat a quedar abandonats i caldria tornar-hi a passar.
I també ens pregunten com està el projecte de fer un aparcament a la part del darrere
de l’escola Doctor Pericot, de l’escola nova, que s’havia comentat en alguna reunió.
Voldrien saber, els veïns, si s’ha avançat en algun sentit.
I des de Vista Alegre, un parell de demandes, una que pot ser que estigui resolta
perquè la veritat és que ja fa algunes setmanes que ens va arribar. És respecte al local
on es reuneix el cau de Vista Alegre, hi havia una sèrie de problemes d’humitat que
havien estat comunicats a l’Ajuntament, per saber si s’ha actuat o no. I respecte a
l’enrajolat del perímetre del parc de Vista Alegre, que ja havien fet arribar la demanda
a través del Registre d’Entrada i també, tal i com se’ns va recomanar, a través de
Girona in, la zona ha estat precintada perquè hi hagut una caiguda. Però, bé, per
saber quan s’hi podrà actuar.
Intervé el senyor Àngel Quintana, qui formula dues qüestions. Una primera referent a
la nova biblioteca, que es va dir que al voltant de Nadal entraria en servei; saber si
això serà veritat. I després demanar a veure quan els regidors d’aquest consistori
podrem fer una visita a les noves instal·lacions.
I després, sobre Fires, ens han arribat queixes que el dia 31 d’octubre al vespre van
coincidir dos actes, un era una desfilada dels zombis que estava organitzada des de
les escales de la catedral i que, mentre els zombis estaven baixant, es van apagar els
llums perquè havia de començar el mapping i aleshores hi havia molta gent allà
acumulada i es va produir una certa tensió. En tot cas, demanar que de cares als
propers anys, que dues activitats no siguin tan properes perquè pot provocar això.
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Intervé el senyor Xavier Amores, qui manifesta, jo només volia preguntar sobre quin
era l’estat de situació del Pla de d’ascensors, que ja s’havia anunciat ja fa un cert
temps, nosaltres fins i tot havíem presentat una moció sobre el tema; i era per saber
l’estat, la situació i les actuacions previstes.
Intervé la senyora Pia Bosch, qui expressa, és sobre un decret del qual hem demanat
informació, que es demana a una empresa que col·labori amb l’Ajuntament en
l’elaboració del Pla d’infància i adolescència, evidentment ens sembla bé que el facin,
és fruït jo crec d’una moció que varem presentar, però hem demanat la proposta que
acompanya l’encàrrec perquè ens agradaria veure una mica els termes amb què es fa
aquest encàrrec, i encara no ens ha arribat. Volíem sobretot que tinguessin en compte
que no volem només la creació del Consell d’Infants, la intenció, quan varem presentar
la moció en el Ple, no era només sobre la creació d’un Consell d’Infants, sinó sobre un
pla d’infància global. I, per tant, demanar si ens poden traslladar una miqueta quins
són els grans trets de l’encàrrec que han fet per poder-los conèixer.
I després amb relació al tema de l’Hospital Trueta, que ja n’han parlat alguns altres
regidors que m’han precedit, reiterar un prec que hem entrat per escrit, que l’hem
entrat per Registre d’Entrada al llarg del dia d’avui, en el qual no només demanem
informació, sinó que demanem una acció contundent per part de l’equip de Govern,
prop del Govern de la Generalitat, per evitar que pugui passar això que tots ens temem
i és que els gironins que requereixin una intervenció de cirurgia cardíaca s’hagin de
traslladar, els més a prop, a Can Ruti, i segurament alguns altres més lluny. Per tant,
el que fem és pregar a l’equip de Govern que intervingui i eviti que això passi.
El senyor alcalde disposa la resposta als precs i preguntes formulats:
Passaré a respondre el que han estat les preguntes dels regidors i si alguna cosa li
hem d’aclarir via regidor o via explicació per escrit, ho farem. Senyor Bonaventura, ens
assenyala un problema amb el carrer Oviedo, desconec si realment és de la Tresoreria
de la Seguretat Social o no, però ho mirarem i en prendrem bona nota i si efectivament
està en mal estat, com en altres situacions, en requerirem el seu manteniment.
La senyora Terés parlava de si disposàvem d’algun justificant escrit. Sí, hi ha un text
que els propis serveis de Correus han difós amb relació als arguments pels quals es
decidia no repartir cap tipus d’informació relativa a la consulta del 9 de novembre.
D’això en tenim la prova i, per tant, és un text que servirà per a qualsevol acció va
hàgim de repartir en aquest sentit.
Amb relació al bus de nit, entenc que fa referència a les línies que van bastant plenes,
també és veritat que com més èxit tenen les Fires, més problemes tindrem en aquest
sentit que els autobusos vagin plens. Però el senyor Alcalà breument li podrà ampliar
la resposta.
Respon el senyor Joan Alcalà, qui exposa, comentar-li que aquest servei el fem
conjuntament coordinats amb el Consell Comarcal i que el Sector Est sí que té el
servei, la parada la tenen a l’Escola de la Sagrada Família i que Santa Eugènia, és el
que li comentava l’alcalde que, bé, hi ha molta ocupació. De cares a l’any que ve
mirarem de donar el servei.
Intervé el senyor alcalde, qui afegeix, en aquest sentit, intentarem veure què és el que
hem de reforçar perquè és un servei molt útil, sobretot per a la gent que ve de fora,
que li he de dir que he tingut alguna conversa amb taxistes, en aquest sentit, que han
fet una proposta molt interessant, que l’hem d’explorar, perquè el taxi també és un
servei públic que, compartit, pot arribar a tenir una molt bona operació i molt bona
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oferta, i segurament aquí també tenim un terreny per explorar per a aquests
moviments més de proximitat de barris de Girona a un preu assequible.
Senyora Terés, vostè ha dit –ja m’he espantat– que es tancava el servei de
cardiologia. No, el servei de cardiologia no es tanca, el que hi ha és un estudi d’algú
que diu que potser la cirurgia cardíaca, que és diferent, pot estar en perill. Aprofito per
respondre una mica a tota la gent que ha fet aquesta pregunta. Efectivament la
senyora Bosch ha entrat per escrit aquesta tarda un prec en el sentit d’instar al govern
de la ciutat a dur a terme totes les accions necessàries prop del govern de la
Generalitat per aconseguir que no es produeixi el tancament del servei de cirurgia
cardíaca de l’hospital Josep Trueta. No hi ha cap decisió presa en aquest sentit, jo he
parlat amb els col·lectius de gent afectada, he parlat amb el Vicenç Martínez Ibáñez,
he parlat amb el departament, de moment no hi ha cap decisió; estic convençut que no
hi serà, aquesta decisió. És possible que sense haver-hi la decisió algú tingui la
temptació de no prendre la decisió, però que a la pràctica acabi passant com si
s’hagués pres la decisió, per exemple, deixant que facultatius de Can Ruti no vinguin a
operar a Girona, que és el que haurien de fer, podria ser, però també vigilarem això. I,
per tant, ho estem vigilant molt a sobre i estic convençut que es tracta d’un globus
sonda i que el conseller, quan ens ho va explicar, i recordo perfectament bé aquella
conversa i la claredat amb què va expressar-se, que vostè ha estat fidel a l’hora de
recollir-ho, estic convençut que el conseller no s’apartarà d’aquesta línia que va dir. De
moment té més de globus sonda que no pas de realitat, però és veritat que hem
d’estar amatents que malgrat que no fos una decisió presa formalment, que no crec
que ho sigui o que ho vagi a ser, que els efectes pràctics no facin pensar que ens
trobaríem en una situació similar pel fet que l’adscripció, en lloc de la Vall d’Hebron,
sigui Can Ruti o els Germans Trias i Pujol, faci que alguns facultatius diguin «jo
prefereixo que el malalt vingui aquí que no pas jo desplaçar-me», que aquest no és
l’acord.
Per tant, ho estem seguint des del primer moment i jo si tinc informacions en aquest
sentit, en un sentit o en un altre, per tranquil·litzar-nos o per preocupar-los més,
evidentment estaran informats d’això, però sàpiguen que aquest ens l’hem agafat des
del primer moment i ho estem seguint.
Senyor Olòriz, les fotografies –i altra gent que ha preguntat per les fotografies–
efectivament ens han arribat, no s’han produït només en aquell punt, s’han produït a
altres punts de la ciutat; no és la primera vegada. En aquest cas, no sé exactament si
el col·lectiu que hi ha al darrere és el mateix que sí que sabem que hi ha en d’altres
cremes de contenidors a la ciutat. Sabem qui són, no els hem enxampat in fraganti, hi
ha la dificultat d’enxampar-los in fraganti i de tenir proves. Però estem convençuts que
a través del treball que estem fent des de fa uns mesos de seguiment acabarem
trobant quin és aquest grup més o menys organitzat que es dedica a vegades a fer
algun tipus de bretolades d’aquestes característiques, que generen no només moltes
molèsties, sinó que generen un perjudici econòmic a la ciutat.
La senyora Pujolàs demanava per l’atracció de Fires. Jo entenc que es deu referir al
circuit de ponis que hi havia a la Devesa, que és idèntic que el circuit de ponis que hi
ha a la Fageda, que hi ha a la Vall de Núria i també en d’altres indrets. Les condicions
jo les vaig veure i jo que sóc usuari, i vostè espero que ho serà també d’aquí poc,
d’aquí uns anys, amb la seva criatura, d’aquestes infraestructures, allà on vaig són
molt idèntiques a tot arreu, són bastant homologables; les recordo a Cassà de la
Selva, a Llambilles, ja li ho dic, a Núria, i en molts altres llocs i sol ser bastant la
mateixa gent. Però, en tot cas, mirarem si hi ha hagut alguna denúncia en aquest
sentit, que si realment hi hagués hagut alguna denúncia per algun fet, evidentment que
el seguiríem perquè no tenim cap interès que hi hagi maltractament d’animals, sinó, al
contrari, justament fomentar el contacte de mainada amb animals sense cap intenció
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de forçar-los, ni de ridiculitzar-los, ni de fer allò que sí que sabem que hem d’anar a
perseguir i que tenim establert a les normatives.
Amb relació a la col·lecció Santos Torroella, està de moment igual, per tant, no hi ha
cap novetat en aquest sentit i quan hi hagi d’haver la novetat estaran degudament
informats.
El senyor Navarro parlava dels comerços al Barri Vell. A les dificultats a què es refereix
entenc que es deu referir a l’aplicació amb un cert rigor de la normativa del Pla
especial del Barri Vell. Ens han arribat algunes queixes d’alguns comerciants que, de
fet, tota la vida han expressat el seu temor, la seva disconformitat de no col·locar una
marquesina determinada, de no col·locar un element determinat, però en això crec
sincerament que es treballa correctament sent rigorós i sent molt restrictiu, perquè si el
Barri Vell ha arribat on ha arribat és probablement perquè ha tingut una policia
urbanística, diguéssim, un règim de control, un règim molt estricte, com ha de ser.
Potser això admet, en el marc de la revisió del Pla especial, alguna millora, ja l’estem
estudiant. Però moltes d’aquestes queixes vénen derivades d’aquesta actitud més
estricte del Pla especial del Barri Vell. Però, de tota manera, si hi hagués alguna
qüestió específica que permetés superar aquestes dificultats que tenen alguns
comerços del Barri Vell pel fet on estan, no estem tancats a fer-ho. Dit això, també és
veritat, tanmateix, que el comerç del Barri Vell és un lloc on, diguéssim, no té els
problemes que tenen els comerços a altres barris de la ciutat, que costa molt que hi
vagi la gent; i a vegades, en algunes zones més deprimides és on hem de posar
l’accent en la promoció.
Sobre el cànon de Solius, les mesures. Bé, de fet amb el departament, estem seguint
totes les dades que estem recollint pel que fa a la recollida selectiva al Barri Vell, que
ja comencem a tenir dades, efectivament. Crec que és un bon moment ara per fer un
bon balanç. Mirarem si podem anar a més en aquest sentit i si representa algun tipus
de problema l’increment del cànon de Solius, quines mesures haurem d’acabar
adoptant.
Del Vol Gastronòmic, dir-li que efectivament han pagat l’ocupació, la taxa d’ocupació
està pagada, queda pendent la taxa d’escombraries i, pel que fa a la utilització de
l’espai d’usos comercials, ja se’ls va requerir, tinc entès, van intentar demanar permís,
ja varem dir que no els donaríem permís per això i ja no van continuar i el van treure.
La senyora Veray fa bé de fer-me aquesta pregunta perquè efectivament m’havia
arribat aquesta inquietud amb relació al que semblava que hi havia la intenció de
l’Ajuntament de traslladar el mercat de la Devesa a la Llosa del Parc Central. No ha
existit mai, ni existirà, ho dic amb tota rotunditat. Que en el marc de possibles
ubicacions algú o fins i tot en el marc del treball d’alguna idea amb relació a la Llosa
algú pensi que podria ser una cosa plantejable, hi ha la llibertat de fer-ho en aquest
lloc i altres llocs de la ciutat, i és l’obligació d’aquests equips que treballen sobre un
territori per veure com es podria dinamitzar, de no tenir cap tipus de restricció mental a
l’hora de fer propostes. Òbviament li toca al Govern i el Govern prendrà una decisió
claríssima, en aquest sentit, que és la mateixa que es pren en altres àmbits. Si no hi
ha el consens, i no hi ha la petició i no hi ha el bon veïnatge, és impossible que hi hagi
el mercat i, per tant, des d’aquest punt de vista, la màxima tranquil·litat.
Pel que fa al tema de la llum, jo entenc que ho podem resoldre fàcilment podant els
arbres i, per tant, no és un problema de quilowatts o de lúmens de les llums, sinó
d’això i, per tant, en prenem bona nota.
El senyor Quim Bonaventura, pel que fa al carrer Campcardós, avui ho he preguntat, el
projecte ja està fet i si ens accepten, que crec que ens acceptaran el Pla d’ocupació
per a aquest desembre, ja el posarem en marxa. Per tant, les millores ja estaran fetes.
És més complicat el tema dels contenidors del carrer Orient, perquè no és tan senzill,
s’està estudiant, però no és tan evident que es pugui fer allò que vostè suggereix.
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Pel que fa al canvi de direcció del carrer Finestrelles, no sé si s’ha pres alguna
mesura. El senyor Alcalà li respondrà.
Respon el senyor Alcalà, qui explica, jo el que voldria és que ens facilités el telèfon de
la persona amb qui vostè ha parlat. Nosaltres ho hem mirat i tècnicament hi ha
dificultat, però seria bo que poguéssim parlar directament o, si no, adreçar-se, a través
de l’associació de veïns, a la regidora. O sigui, tenir l’interlocutor per explicar-li les
dificultats que tenim.
Intervé el senyor alcalde, qui manifesta, en tot cas, farem el seguiment oportú per
veure si realment aquí hi ha alguna decisió a prendre en l’àmbit de la mobilitat que no
ens alteri el funcionament general del barri.
Pel que fa a les voreres del carrer Mallorca, les arrels que surten, en prenem nota,
anem-ho a mirar in situ i, si això és així, prendrem la decisió que s’hagi de prendre.
Igual pel que fa a les línies, jo entenc que es refereix a aquells triangles que queden
quan es pinten línies blanques, que al mig no està pintat, està pintat el perímetre, però
no està pintat al mig. Li respondrà el senyor Alcalà.
Respon el senyor Alcalà, qui explica, és una qüestió tècnica. De fet, estaven molt
desgastades, el procés d’adjudicació ha estat molt llarg, la primera empresa se li va
desestimar, la segona també i a la tercera... Estava molt desgastada la pintura i el que
s’ha fet és tirar milles, diguéssim, i ara anem al detall.
Intervé l’alcalde, qui diu, la senyora Amèlia Barbero parlava del Pla integral del Sector
Est. Aquí sí que el senyor Berloso li pot fer una exposició breu.
Intervé el senyor Berloso, qui exposa, el que es va quedar a l’última reunió de la
comissió directiva, que per al mes d’octubre es presentaria, dels projectes aquests
d’urgència, o sigui dels plans d’urgència que sortien allà reflectits, el projecte que es
faria i que interessava el pressupost que podria suposar això a fi i efecte que tots els
grups ho tinguessin ara, a fi i efecte de controlar que constessin en els pressupostos.
Veritablement s’han retardat una mica, ha vingut tota la qüestió de la llum al barri i tot
això, el personal és el que hi ha. S’ha retardat una mica, però en aquest moment tots
els departaments de la casa que queden afectats per aquestes mesures d’urgència
estan treballant i valorant i suposo que s’ha quedat que per al començament de la
segona quinzena de novembre en podrem disposar i en disposaran vostès.
Intervé el senyor alcalde, qui comenta, senyora Sílvia Paneque, el tema de la cirurgia
cardíaca ja l’hem resolt. Després he apuntat que em preguntava per uns contenidors,
però no he aconseguit retenir... D’acord. Els cremats, perdoni, sí, ja està.
Amb relació als problemes de civisme, jo crec que el regidor no tindrà cap problema a
visitar in situ això que vostè assenyala.
I pel que fa a l’estat dels jardins de la zona de Montilivi, de Girona per Girona,
efectivament passarem l’avís que si simplement cal reforçar-ho, doncs ho farem sense
cap mena de dubte.
Pel que fa al Pericot, que n’havíem estat parlant justament amb la regidora, ho havíem
estat visitant, no sé si hi ha alguna novetat, en aquest sentit, del projecte a l’entorn de
l’escola. La senyora Muradàs ens ho explicarà.
Intervé la senyora Isabel Muradàs, qui explica, efectivament és una petició que ens ha
fet arribar l’associació i també l’escola, el que passa és que aquest espai, com bé ja
saben, encara està pendent que s’hi faci la revisió arqueològica de l’espai, i això
encara no s’ha pogut iniciar. No és simplement poder posar una capa asfàltica allà
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sobre i que ja es pugui fer servir, sinó que requereix aquesta feina prèvia. Es va parlar
amb el departament i, per tant, encara no s’ha pogut portar a terme. I aquesta és la
dificultat.
Intervé el senyor alcalde, qui comenta, sobre les preguntes amb relació a Vista Alegre,
una pel que fa a humitats en el local on es reuneix el cau, que no sé en quina situació
està, senyor Berloso, pot respondre.
Respon el senyor Berloso, qui explica, no en tenim cap notícia, però així i tot aquell
local és d’un patronat privat, no és municipal.
Intervé el senyor alcalde, qui diu, d’acord. I pel que fa a l’enrajolat del parc de Vista
Alegre, en prendrem bona nota i ho resoldrem.
Senyor Quintana, la biblioteca, es manté el calendari, no tenim per què pensar que hi
hagi d’haver cap demora sobre aquell calendari previst. Però vostè fa una petició que
em sembla justa, que és organitzar abans de l’obertura una visita dels regidors que
tinguin interès a veure com està la biblioteca, perquè jo crec que ja està molt avançada
i valdria la pena que l’organitzessin. Prendrem les mesures per concretar un dia i la
gent que tingui interès, valdria la pena, perquè realment és un edifici en si mateix molt
interessant, i tal com han fet el plantejament de gestió bibliotecària, també crec que el
fa encara doblement interessant. I el personal, que ha patit el trasllat, però que s’ho ha
agafat amb molta, molta il·lusió, crec que li ha aconseguit donar una pàtina
d’implicació personal que es notarà i què anirà en benefici de l’usuari d’una manera
molt evident.
Amb relació als actes de Fires, a veure, no és que s’organitzessin dos actes massius a
la mateixa hora, no va passar això. El que va passar és que l’acord que teníem amb el
zombis, diguem-ho així, era que s’havia d’acabar a una hora molt determinada perquè
ells sabien i eren conscients, i així ho van acceptar, que després venia el mapping. Hi
havia un marge de temps de mitja hora ben bona, que havia de donar temps que ells
acabessin i evidentment acabar diligentment i no hi havia d’haver cap problema. Ells
van tenir un problema d’organització que van reconèixer i crec que han fet un
comunicat públic en aquest sentit reconeixent la seva, diguem-ne, culpa, no es tracta
de culpabilitzar ningú, sinó explicar bé als ciutadans que això no és degut al fet que va
haver-hi una mala planificació, sinó que justament la planificació era molt bona, però
que si una de les dues parts, la que sigui, en aquell moment li passa alguna cosa que li
impedeix d’acomplir exactament el compromís, passen aquestes circumstàncies. Que
de fet no és que es tanquessin les llums a les hores acordades, que jo hi era allà
justament, no es van tancar les llums, es va tenir molta paciència, i quan ja semblava
que ja hi havia el gruix de gent que havia evacuat la part principal de les escales van
dir «no podem fer esperar més la gent que ha vingut a veure el mapping, comencem
amb el mapping». No em consta cap incident, però sí que és veritat que es va produir
en uns primers dies una confusió, fins i tot crec que va arribar a sortir publicat i tot,
algú que ens demanava explicacions de com era possible que programéssim dos
actes massius a la mateixa hora. No és veritat, i així ho han reconegut els
responsables de la Zombie Walk. En fi, els dos actes van ser molt interessants.
El senyor Xavier Amores parlava del Pla d’ascensors. Senyor Ribas, alguna novetat en
aquest sentit?
Respon el senyor Carles Ribas, qui exposa, estem pendents tal com vaig dir a la
Comissió, de muntar la comissió que van demanar per fer el seguiment del tema. Els
convocaré, però en tenim tres de pendents.
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El senyor alcalde fa referència finalment al decret que demanava la senyora Bosch, i
comenta, entenc que vostè ha fet una petició d’informació, li serà servida de manera
diligent i ja ens en preocuparem que allò que ha demanat tingui resposta.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l’acte. Són un quart
de dotze de la nit. Ho certifico.

M. Glòria Gou Clavera.
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