
ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ EN DATA DOTZE DE
GENER DE DOS MIL QUINZE

SECRETARIA GENERAL





A la Ciutat de Girona, a dotze de gener de dos mil quinze.

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, Jordi Navarro Morera,
Anna Pujolàs Vilar, Concepció Veray Cama, Joan Menacho Gabardino, Joan Baptista
Olòriz Serra, Maria Núria Terés Bonet, Sílvia Paneque Sureda, Carlos Palomares
Safarres, Carles Bonaventura Cabanes, Pia Bosch Codolà, Xavier Amores Bravo,
Àngel Quintana Morraja, Amèlia Barbero Rivera i Joaquim Bonaventura Ayats.

Ha excusat la seva absència la Sra. 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.
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El senyor alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior, de data 15 de desembre de 2014, del qual s'ha tramès còpia a tots
els membres del Consistori.

Ningú no demana la paraula i, per tant, queda aprovat com a acta de l'esmentada
sessió.

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE
Sentència núm. 518, de 29 de novembre de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu
núm. 158/11, interposat per la part recurrent contra la desestimació per silenci
administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada davant
l'Ajuntament de Girona per les lesions sofertes en motiu d'una caiguda a la via
pública, el dia 28 de maig de 2010, en relliscar quan passava per la vorera
metàl·lica de l'encreuament del carrer Santa Clara amb el carrer Nou de Girona.
La reclamació desestimada s'eleva a la quantitat de 13.000 €. La sentència
imposa les costes del procés a la part recurrent.

Sentència núm. 522, de 10 de desembre de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu
núm. 34/12, interposat per la part recurrent contra el Decret dictat per l'Alcaldia-
Presidència en data 28 d'octubre de 2011, pel que es va desestimar la petició
d'indemnització de responsabilitat patrimonial formulada davant l'Ajuntament de
Girona pels danys soferts a conseqüència d'una caiguda a la via pública, al
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 



Resolució 2015000002

Resolució 2015000003

Resolució 2015000004

Resolució 2015000005

Decret de l'Alcaldia de data 18 de desembre de 2014 relatiu a aprovació de
preus contradictoris de les obres d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla

carrer Sant Joan Bosco, el dia 21 d'agost de 2010. La reclamació desestimada
s'eleva a la quantitat de 13.091,84 €.

Sentència núm. 15, de 10 de desembre de 2014, del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció de Cassació,
que declara no haver lloc al recurs de cassació per unificació de doctrina núm.
21/2014, interposat per la part recurrent contra la Sentència núm. 822, de 15 de
novembre de 2013, dictada per la Secció Segona de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs
contenciós administratiu núm. 472/2010, interposat contra la resolució adoptada
pel Jurat d'Expropiació de Catalunya, Secció Girona, en data 5 de maig de 2010,
en virtut de la qual es va fixar el preu just corresponent a l'expedient
d'expropiació de la finca del carrer Pedret, 160, de Girona. La sentència imposa
les costes del procés a la part recurrent fins a la xifra màxima de 2.000 €.

Sentència núm. 526, d'11 de desembre de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu
núm. 252/14, interposat per la part recurrent contra el Decret dictat per l'Alcaldia-
Presidència en data4 d'abril de 2014, pel que es va desestimar el recurs de
reposició interposat contra l'anterior Decret d'Alcaldia de data 4 de febrer de
2014, d'imposició d'una sanció d'import de 600 €, per infracció de les normes de
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, per no identificar, el titular
del vehicle, al conductor responsable de la infracció. La sentència imposa les
costes del procés a la part recurrent.

Sentència núm. 282, de 15 de desembre de 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu
núm. 275/14, interposat per la part recurrent contra el Decret dictat per l'Alcaldia-
Presidència en data 15 de maig de 2014, pel que es va desestimar la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada davant l'Ajuntament de Girona pels
danys soferts a causa de la caiguda patida dins el recinte de la deixalleria
municipal el dia 7 de gener de 2013 a conseqüència de l'existència d'un desnivell
sense senyalització. La reclamació desestimada s'eleva a la quantitat de
2.424,27 €. La sentència imposa les costes del procés a la part recurrent.

Primer.- APROVAR els preus contradictoris números del 14 al 28, del 30 al 34,
del 36 al 41 i el 43, corresponents a les obres d'urbanització del carrer Bisbe
Sivilla (subfase 1 de la fase 3 de restitució de l'àmbit afectat per les obres del
TAV a la zona de la Plaça d'Europa/ Parc Central), informats favorablement per
l'arquitecte municipal, senyor Carles Lloret Nadal, en informe tècnic d'1 de
desembre de 2014, i que consisteixen en els següents: 

ENOU0014 Modificació escomesa de BT. Modificació de les escomeses dels
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veïns n1 n3, no contemplat en projecte: 5.019,82 €/ Ut.

ENOU0015 Modificació de les escomeses BT. dels veïns n5, no contemplat en
projecte: 6.921,28 €/Ut.

ENOU0016 Vàlvula de bola de pvc rh 63: 108,66 €/Ut.

ENOU0017 Vàlvula de bola de pvc rh 50: 76,06 €/Ut.

ENOU0018 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus pe-40, de dn63mm per a pn 6
bar, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè:17,75
€/Ml.

ENOU0019 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus pe-40, de dn50mm per a pn 6
bar, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè: 15,21
€/Ml.

ENOU0020 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus pe-40, de dn32mm per a pn 6
bar, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè: 11,23
€/Ml . 

ENOU0021 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus pe-40, de dn25mm per a pn 6
bar, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè: 10,32
€/Ml.

ENOU0022 Difusor emergent amb broquet ajustable de franja de 1,5x4m: 27,17
€/Ut.

ENOU0023 Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9m, amb cos
emergent de plàstic d'alçària 10cm, amb connexió de diàmetre1/2", connectat
amb unió articulada a la canonada, i regulat: 59,76 €/Ut.

ENOU0024 Arqueta rectangular de plàstic hdpe tipo "jumbo", cos negre i tapa
verda amb 2 cargols hexagonals de tancament: 262,60 €/Ut.
     
ENOU0025 Consola de programació universal: transmisió de programa per
infrarrojos a les caixes de connexió tbostm: 516,14 €/Ut.
 
ENOU0026 Caixa de connexió tbos ™ de 4 estacions amb el solenoide
d'impulsos tbos ™ per automatització de llocs desproveïts de corrent elèctric:
507,09 €/Ut.  
 
ENOU0027 Caixa de connexió tbos ™ de 6 estacions amb el solenoide
d'impulsos tbos ™ per automatització de llocs desproveïts de corrent elèctric:
670,08 €/ Ut.

ENOU0028 Filtre i reductor de pressió per electro 1" (sector goteig): 97,68 €/Ut.

ENOU0030 Ampliació de la línia elèctrica a l'habitatge nº 1 del C/ Mare de Déu



ENOU0043 Subministrament i instal·lació de sistema de reg online per a les
zones enjardinades del Parc Central. Inclou la instal·lació del sistema i totes les
tasques necessàries per al seu correcte funcionament: 4.748,35 €/Ut.

Segon.- D'acord amb l'informe tècnic esmentat, l'import de la modificació del
contracte d'obres que resulta de l'aplicació d'aquests preus, no superarà l'import
adjudicat, pel que d'acord amb l'article 107.3 del TRLCSP, aquesta modificació
no altera les condicions essencials de la licitació i adjudicació.

Tercer.- Modificar el contracte de les obres d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla,
en el sentit d'introduir les unitats d'obra no incloses en el projecte i recollides al
punt primer.

Quart.- Requerir a l'adjudicatària per tal que dins el termini de 10 dies hàbils, a
comptar de la recepció de la notificació de la resolució, comparegui a
l'Ajuntament a formalitzar la modificació del contracte.

Cinquè.- Del present decret se'n donarà compte a la propera sessió plenària que

del Pilar. Inclou l'execució de la rasa i posterior reposició de forma manual:
5.805,94 €/Ut.

ENOU0031 Escossell format amb rodons de fusta de pi sense tornejar de
120mm de diàmetre, amb tractament autoclau risc iv i col·locats perimetralment
amb una base de formigó hm-20. Inclou excavació de rasa amb retroexcavadora:
438,35 €/Ml

ENOU0032 Encintat a base de rodos de fusta de pi: 119,36 €/Ml

ENOU0033 Formació de font amb sobreeixdor perimetral. Inclòs el transport i
subministrament de material i maquinària necessària per a la realització dels
treballs i la fabricació i col·locació de la peça de granit ajustada a mesura
respecte del parament vertical de la font amb el sosteniment de l'esmentada
peça amb perfileria metàl·lica tractada i ancorada a la solera: 46.794,26 €/Ut.

ENOU0034 Subministre i col·locació de rigola de peces de formigó gris doble
capa, de 30 cm. d'amplada, 30cm. de llargada i 8 cm. de gruix col·locada amb
morter de ciment 1:6: 22,20 €/Ml

ENOU0036 Subministrament Quercurs llex: 263,00 €/Ut.

ENOU0037 Subministrament Quercurs Rubra: 265,00 €/Ut.

ENOU0038 Subministrament Acer platanoides: 201,00 €/Ut.

ENOU0039 Subministrament Acer Saccharium: 185,00 €/Ut.

ENOU0040 Subministrament Aesculus Hipocastanum: 310,00 €/Ut.

ENOU0041 Subministrament Fraxinus angustifolia Raywood: 296,00 €/Ut.
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se celebri.

Decret de l'Alcaldia de data 18 de desembre de 2014 relatiu a nomenar al Sr.
Carles Ferreira Torres com a personal eventual de confiança o
assessorament especial en qualitat d'assessor dels regidors no adscrits.

Decret de l'Alcaldia de data 22 de desembre de 2014 relatiu a cessament de
personal eventual

Decret de l'Alcaldia de data 23 de desembre de 2014 relatiu a nomenament
de personal eventual

Primer: Suprimir l'apartat 3 del punt 3r de l'acord referent al personal eventual
que forma part del Cartipàs Municipal i que disposava: 

"Els grups que superin els 3 regidors i que no siguin del Govern, i en cada tram
de 2 regidors posteriors, es podrà comptar amb un tècnic de grau mitjà (nivel B)
a mitja jornada." 

Segon: Configurar un lloc de treball a desenvolupar per personal eventual o
d'assessorament especial per compartir entre tots els regidors no adscrits. 
Dedicació de jornada completa 37,5 hores setmanals.
Assimilable al grup B (nivell CD 21) retribució per complement específic segons
relació de llocs de treball.   

Tercer: Nomenar amb efectes 16 de desembre de 2014, Carles Ferreira Torres,
amb DNI núm. 41.555.417Y com a personal eventual de confiança o
assessorament especial en qualitat d'assessor dels regidors no adscrits, amb la
categoria de tècnic de grau mig i amb una dedicació de 37,5 hores setmanals. 

Quart: Publicar el present decret de l'alcaldia en el DOGC, BOP, taulell d'anuncis
i a la seu electrònica. 

Cinquè: Del present decret se'n donarà compte en la propera sessió plenària que
se celebri.

Cessar, de conformitat amb el que disposa l'article 10 del Decret 214/1990, de 30
de juliol i amb efectes del dia 15 de desembre de 2014 Carles Ferreira Torres,
assessor del grup municipal del PSC, auxiliar administratiu, en virtut del
nomenament efectuat per Decret d'Alcaldia de data 14 de novembre de 2014.

Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri.

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial al senyor
Xavier Sunyol i García-Moreno, assessor del grup municipal del PSC, amb la
categoria d'auxiliar administratiu, amb una dedicació de 37,5 hores i una
retribució íntegra mensual de 1.275,82 euros i amb efectes del dia 16 de
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4. CONVALIDACIONS

Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2014 relatiu
a aprovar el Protocol per a la creació de l'entitat urbanística especial de
l'Àrea Metropolitana Estratègica del Gironès, subscrit pels Ajuntaments de
Fornells de la Selva, Girona, Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix.

desembre de 2014 en substitució de la senyora Cristina López González, mentre
duri la baixa per maternitat, i mesures de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral.

De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i en el DOGC, i es
publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació.

Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri.

Cessar, vista la petició formulada per la Sra. González, i de conformitat amb el
que disposa l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol i amb efectes del dia
31 de desembre de 2014 la Sra. Anna-Isabel González Jódar, assessora del
grup municipal del PPC, tècnica de grau mitjà, en virtut del nomenament efectuat
per Decret d'Alcaldia de data 15 de febrer de 2012.

Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri.

Primer.- APROVAR el Protocol per a la creació de l'entitat urbanística especial de
l'Àrea Metropolitana Estratègica del Gironès, subscrit pels Ajuntaments de
Fornells de la Selva, Girona, Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix, que s'adjunta com a
annex a la present proposta.

Segon.- Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, dins del termini establert a tal efecte, la delimitació de la trama urbana
consolidada supramunicipal conjunta, i per mutu acord, dels municipis signants
de l'esmentat  protocol.

Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde o Regidor en qui delegui, per a la signatura de
l'esmentat Protocol i totes les actuacions que puguin derivar-se en execució del
mateix.

Quart.- Donar compte del present acord al Ple, en la propera sessió que se
celebri.

DECLARAR, d'acord amb l'article 103.2.a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, als efectes de
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres,  que les esmentades obres

*
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La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL) introdueix un nou article 104 bis a la Llei 7/1985,
de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local que traduït disposa:

Article 104 bis. Personal eventual de les Entitats Locals. 
(...) 5. Les Corporacions Locals publicaran semestralment en la seva seu
electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província o, en el seu cas, de la Comunitat
Autònoma uniprovincial el número dels llocs de treball reservats al personal
eventual.
6. El President de l'Entitat Local informarà al Ple amb caràcter trimestral del
compliment del previst en aquest article".
 
Vist l'informe emès pel Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament el número
de places reservades és de 17 places i es compleix el límit fixat en aquest article.

Per tant aquesta Alcaldia proposa al Ple:

Confeccionat l'expedient de rectificació del Padró Municipal d'Habitants referent a
l'1 de gener de 2014, que inclou les altes, baixes i modificacions produïdes
durant el període comprès entre l'1 de gener de 2013 i l'1 de gener de 2014, de
conformitat amb el que estableix la Resolució de 17 de novembre de 2005, de
l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General per a l'Administració
Local, referent a la revisió del Padró Municipal d'Habitants i el procediment per a
l'obtenció de les xifres oficials de població.

Per tot l'anterior, la Comissió Informativa de l'àrea d'Hisenda i Gestió Municipal
proposa al Ple l'adopció del següent acord:

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual.

Aprovar la rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2014

5.

6.

són d'especial interès o utilitat municipal, segons el previst en la pròpia
ordenança fiscal.

INFORMAR del compliment de l'article 104 bis de la Llei 27/2013 (LRSAL) pel
que fa al nombre de places reservades al personal eventual, i que són 17 i
disposar la publicació a la seu electrònica de l'Ajuntament i al BOP de Girona.

APROVAR la rectificació del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de
gener de 2014, formada pels resums numèrics generals d'altes, baixes i
modificacions produïdes durant el període comprès entre l'1 de gener de 2013  i
l'1 de gener de 2014, amb les següents dades:

Renovació padronal a 1 de gener de 2013: 97.292 habitants (aprovat per Reial
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El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 13 d'octubre de 2014, va
aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del Pla General
d'Ordenació Urbana de Girona núm. 60. Eliminació de la Unitat d'Actuació 25
Tomàs Mieres 3.

L'expedient fou sotmès a informació pública, pel termini d'un mes, mitjançant
edictes publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6735, de
24 d'octubre de 2014; en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 206, de
28 d'octubre de 2014; i en el Diari de Girona del dia 29 d'octubre de 2014.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

Desestimar les al·legacions presentades i aprovar provisionalment la
modificació puntual del text refós del PGOU de Girona núm. 60. Eliminació
de la UA 25 Tomàs Mieres 3.

7.

Decret 1016/2013, de 20 de desembre)

Moviments padronals efectuats des d'1 de gener de 2013 a 1 de gener de 2014:

ALTES:
- Naixement:  1.015 habitants
- Procedent d'un altre municipi: 5.041 habitants
- Procedent de l'estranger: 989 habitants
- Omissió: 814 habitants
   
TOTAL ALTES.......................................   7.859 habitants

BAIXES PER:
- Defunció: 618 habitants
- Amb destí a un altre municipi: 4.410 habitants
- Amb destí l'estranger: 315 habitants    
- Inscripció indeguda: 1.846 habitants
- Per duplicitat: 18 habitants
- Per caducitat: 698 habitants

TOTAL BAIXES.................................  7.905 habitants

- Canvis de domicili: 6.609
- Modificació de dades personals: 6.590
- Modificació de dades territorials: 672
- Renovació padronal: 2.037
- Moviment de confirmació: 281
 
 
TOTAL:  97.246 habitants
-Resultat de les operacions contrastades amb l'INE: -19

TOTAL A 1 DE GENER DE 2014: 97.227 habitants (aprovat per Reial Decret
1007/2014, de 5 de desembre)



Així mateix, es va considerar adient notificar individualment aquesta actuació
urbanística, als interessats afectats per la mateixa.

Durant el termini d'informació pública s'han personat a l'expedient els Srs. Josep,
Joan i Pilar Collell Salavedra, i la Sra. Maria Salavedra Blanch (re 2014057310). 

Les dues primeres de les al·legacions presentades no fan referència concreta a
la modificació en tràmit. Respecte de la primera, la mateixa es concreta en
exposar els antecedents de planejament respecte de les finques propietat dels
al·legants, essent rellevant el fet que els mateixos varen sol·licitar en data 1 de
juny de 2010, la modificació del sistema de gestió que preveu el planejament
general per aquesta unitat o polígon d'actuació, mitjançant reparcel·lació en la
modalitat de cooperació, per la modalitat de compensació per concertació. 

Actuació a la qual se'ls va tenir per desistits per acord de 8 de març de 2013, en
tant que, malgrat l'atorgament de dues pròrrogues (07.09.2012 i 23.11.2012), en
aquella data no havien procedit a la presentació de la documentació pertinent
(art. 135.2 i 136 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme i art. 175 del Decret 305/2006), per dur a terme el canvi
sol·licitat.

Respecte de la segona de les al·legacions, en la que sol·liciten celeritat en la
tramitació de la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 60. Eliminació
de la Unitat d'Actuació 25 Tomàs Mieres 3, així com del posterior expedient
d'expropiació, que caldrà tramitar un cop aprovada definitivament i vigent la
primera, cal dir que la present modificació s'està tramitant amb la deguda
diligència, i que, pel que fa a l'expedient d'expropiació, en el cas que es produeixi
algun retard s'haurà d'actuar en l'àmbit del mateix.

Així mateix, la modificació puntual del TR del PGOU núm. 60. Eliminació de la
Unitat d'Actuació 25 Tomàs Mieres 3, preveu el termini de dos anys des de la
data en que sigui vigent fins a l'adequació material de l'espai on es situen les
finques objecte d'expropiació, prèvia tramitació del corresponent expedient
d'expropiació, i enderroc de les edificacions existents, termini que es considera
mínim necessari per poder assolir l'objecte de la modificació de pla general en
tràmit.

Finalment, i pel que fa a la tercera de les al·legacions, referides a les valoracions
econòmiques, cal dir que el preu definitiu de l'expropiació quedarà fixat en
l'expedient de just i preu que es tramiti en el seu dia.

Per tot l'anterior, la Comissió Informativa de Promoció i Ocupació proposa al Ple
l'adopció del següent acord:

Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pels Srs. Josep, Joan i
Maria Pilar Collell Salavedra, i la Sra. Maria Salavedra Blanch (re 2014057310),
d'acord amb les manifestacions contingudes en la part expositiva del present
acord, del que se'n donarà trasllat als al·legants.

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del text refós del PGOU
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La Junta de Govern Local, en sessió del dia 6 de juny de 2014, va acordar la
suspensió del règim de comunicació i llicències per a noves activitats de
restauració (bars, bars-restaurants i restaurants) així com les ampliacions
d'activitats existents, i l'aprovació inicial de Pla Especial Urbanístic per a la
regulació dels usos de restauració anteriorment esmentats, en dues zones de la
ciutat que afecten part del cas antic i part de la zona oest del riu Onyar, on hi ha
la major concentració d'aquestes activitats.

L'acord va ser sotmès a informació pública, pel termini d'un mes, ampliable per
un altre mes, segons Disposició Addicional setena del DL 1/2010, al computar-se
parcialment l'anterior termini dins del mes d'agost, mitjançant edictes publicats en
el DOGC núm. 6647, de 19 de juny de 2014, en el BOP de Girona núm. 133, de
14 de juliol de 2014, i en el Diari de Girona del dia 18 de juny de 2014.

Durant el termini d'informació pública s'ha personat a l'expedient l'AAVV del Barri
Vell Centre, representada per la Sra. Rut Sànchez-Garrido Montejo, i l'AAVV del
Barri Vell Sant Feliu i Mercadal, representades pel Sr. Narcís Batlle i Agustí
Amaya, respectivament (re 2014038810).

En l'esmentat escrit es posa de manifest la preocupació dels membres de dites
associacions per conciliar les activitats lúdiques i festives del Barri Vell i el
Mercadal amb la vida veïnal d'aquestes zones de la ciutat, manifestant alhora
una clara preocupació per preservar els valors urbanístics, històrics i culturals de
les mateixes, i al·leguen que la distància que preveu el Pla especial entre
activitats és insuficient, proposant la de 60 m. 

Consideren que el propi Pla Especial hauria de regular aquestes activitats, sense
remissió a una possible Ordenança municipal posterior.

Consideren que el concepte de "bars" pot donar lloc a activitats encobertes de
restaurant, pel costum d'aquest país de fer àpats freds, tipus "tapes".

Finalment al·leguen que el Pla Especial no regula les terrasses relacionades amb
les activitats.

Respecte a l'anterior, cal dir que la voluntat del Pla Especial es concreta, tal i
com s'explicita en el punt 1.4. Objectius i criteris, en la voluntat d'impulsar la
coexistència i equilibri entre els usos residencials i els d'oci,  tant en l'àmbit del
Barri Vell, com en la zona coneguda com del Mercadal, precisament per a la
preservació dels valors urbanístics, del medi ambient i l'entorn urbà, en equilibri
amb una adequada qualitat de vida dels residents d'aquests zones, sense

Estimar en part les al·legacions presentades i aprovar provisionalment el
Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels usos de restauració (bars,
bars-restaurants i restaurants) a dues zones de la ciutat

8.

de Girona núm. 60. Eliminació de la UA 25 Tomàs Mieres 3, i donar-ne trasllat a
la Comissió Territorial d'Urbanisme, de la Generalitat de Catalunya, per la seva
aprovació definitiva, si s'escau.



conculcar el dret al lliure establiment de serveis, derivat, entre d'altres, del Dret
comunitari europeu.

Per a l'obtenció del necessari equilibri entre les activitats existents, i les de nova
implantació, s'ha considerat adient que entre una i altres activitats es preservés
una distància de 40 metres, paràmetre fruit de l'estudi efectuat a partir del
registre d'activitats de la ciutat, i com s'ha dit abastament, amb la voluntat de
conciliar el lleure amb el descans dels veïns.

Per la seva part l'al·legació sol·licitant una major distància (60 m.) no és sinó una
simple manifestació d'una voluntat.

Respecte a la resta de les al·legacions, cal dir que no és jurídicament possible
impedir l'exercici d'activitats per una suposada sospita. Per altra part,
l'administració disposa de mecanismes legals per dur a terme situacions
correctives en el cas d'incompliments provats. 

No obstant l'anterior, i amb la finalitat de facilitar la normativa municipal
d'aplicació, s'ha modificat la definició que inicialment constava en la memòria del
Pla Especial pel que fa als bars, restaurants i bars-restaurants i s'ha incorporat el
mateix redactat que conté l'Ordenança reguladora de les condicions
d'instal·lació, funcionament i intervenció de determinats establiments públics
dedicats a la restauració, espectacles i/o activitats recreatives i les seves
terrasses.

Així mateix, la referència a una possible i posterior Ordenança municipal, en cap
cas pot donar lloc a una inseguretat jurídica, sinó a un major control de les
activitats, essent incongruent per part dels al·legant la petició d'un major control i
restricció en l'autorització de noves activitats, amb l'al·legació que una possible
ordenança podria donar lloc a un excés de regulació.

Finalment, i respecte a la consideració de que el propi Pla Especial hauria de
contemplar la regulació de les terrasses, cal dir que l'esmentada Ordenança
reguladora de les condicions d'instal·lació, funcionament i intervenció de
determinats establiments públics dedicats a la restauració, espectacles i/o
activitats recreatives i les seves terrasses, regula convenientment tots els
aspectes relacionats amb les mateixes, així com la seva relació amb l'activitat
principal, essent objecte d'estudi les zones, superfícies i ocupació d'aquestes
mitjançant  diversos protocols que es van renovant anualment.

D'acord amb l'exposat es proposa estimar en part les al·legacions.

Consta a l'expedient un segon escrit a nom de l'AAVV del Barri Vell Centre - Sant
Feliu - Centre Cívic Barri Vell  i Mercadal, pel qual es sol·licita còpia del llistat
d'activitats que han servit per a l'estudi i elaboració del Pla Especial,
documentació que va ser degudament lliurada als interessats.

Consta també a l'expedient, un escrit presentat a nom del Sr. Narcís Fabra
Torres, a nom de Finvergrup Girona, SL, (re 2014042496), posant de manifest la
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seva disconformitat amb la regulació del Pla Especial però sense concretar ni
motivar la seva petició.

D'acord amb l'exposat es proposa desestimar les anteriors al·legacions. 

Així mateix s'ha considerat necessari modificar el contingut de determinats
articles de la normativa als efectes exclusivament d'una major claredat, tal com
consta a l'informe jurídic que consta a l'expedient.

Per tot l'anterior, la Comissió Informativa de Promoció i Ocupació proposa al Ple
l'adopció del següent acord:

Estem vivint uns moments en que la medicina està donant un salt qualitatiu:
Per a uns malalts, dels que tenim un exemple en l'hepatitis C, significa el
descobriment d'uns antivirals, que asseguren un tractament més efectiu, en
menys temps, i menys efectes secundaris. Aquests potents fàrmacs com el
sofosbuvir, aconsegueixen desterrar els efectes secundaris del tractament
clàssic amb interferó (combinat amb ribavirina i Telaprevir o boceprevir), com són
baixada de plaquetes, més risc d'infecció i de descompensació, entre altres, amb
una eficàcia molt alta.
Per a uns altres, dels que tenim un exemple en la fibrosi quística; significa passar
de tractar símptomes, en el marc d'una malaltia incurable i progressiva, a tractar
per primera vegada el defecte bàsic de la malaltia.

Fins ara s'ha disposat d'uns tractaments destinats a fluïdificar la mucositat, frenar
la inflamació, atacar les infeccions,... o en darrer cas trasplantar els òrgans; però
no un tractament que modifiqués les condicions que fan que tot això es
produeixi: l'alteració d'una proteïna causada per un defecte genètic.
Des de fa dos anys, hi ha un fàrmac que aconsegueix que a nivell pulmonar la
proteïna funcioni i això es tradueix en la millora de la funció respiratòria i de la
qualitat de vida. Aquest fàrmac està específicament dissenyat per a una de les

MOCIONS:

Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i la CUP en suport
dels afectats en espera de nous tractaments.

9.

Primer.- ESTIMAR en part les al·legacions presentades per l'AAVV del Barri Vell
Centre, representada per la Sra. Rut Sànchez-Garrido Montejo, i l'AAVV del Barri
Vell Sant Feliu i Mercadal representades pel Sr. Narcís Batlle i Agustí Amaya,
respectivament; i desestimar les presentades pel Sr. Narcís Fabra Torres, a nom
de Finvergrup Girona, SL, en base als raonaments exposats anteriorment, dels
que se'n donarà trasllat als al·legants en la seva part necessària.

Segon.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic per a la regulació
dels usos de restauració (bars, bars-restaurants i restaurants) a dues zones de la
ciutat, de conformitat amb el que disposa l'article 85 del DL 1/2010, de 3 d'agost,
modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; i donar-ne trasllat a la
Comissió Territorial d'urbanisme, de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva aprovació definitiva, si s'escau.
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1900 mutacions generadores del defecte, una molt minoritària, ja que sols hi ha
dos afectats a Catalunya, però obre les portes a una nova realitat i esperança per
als centenars d'afectats a casa nostra.

Atès que les darreres setmanes hem assistit a les protestes d'associacions de
pacients i activistes en defensa de la sanitat pública per la "nefasta política
farmacèutica del PP" com afirma la Federación de Asociaciones para la Defensa
de la Sanidad Pública que deixa als 35.000 malalts que hi ha a tot l'estat
espanyol sense el tractament adequat. També la tancada a l'hospital Josep
Trueta, on els activistes han rebut el suport dels sindicats de l'hospital i del Santa
Caterina de Salt i han criticat que el conseller donés "xifres contradictòries amb
les propi servei català de la salut i, per tant, falses" quan va afirmar que a
Catalunya s'estaven fent més de 700 tractaments amb els nous medicaments,
mentre el gerent de farmàcia del SCS deixa la xifra en uns 200. A més, la
portaveu dels afectats, Deborah Ceballos, va denunciar que "només en els casos
de malalts d'hepatitis C diagnosticats com a molt greus reben el tractament,
mentre els que estem en fases menys greus o inicials no el rebem, malgrat tenim
símptomes i hem de supeditar la nostra vida a cuidar-nos". Aquests pacients són
tractats amb medicaments menys efectius, amb un efecte merament pal·liatiu i
molts efectes secundaris".

Atès que aquests casos també posen en evidència la urgència dels que esperen
i la lentitud de les administracions. No estem parlant del llarg procés des dels
primers descobriments a l'autorització, i del rigor de les diferents fases, sinó de
les demores per altres raons, un cop aprovats.

Per tot això els Grups d'ICV-EUiA i la CUP proposa els següents acords:

Atès que l'estat de les finances de l'Ajuntament de Girona i la gestió

S'ha desestimat la proposta següent:10.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per l'aplicació de mesures
de transparència i participació en el pressupost municipal.

PRIMER.- Reconèixer la tasca dels metges, personal sanitari i investigadors que,
malgrat les adversitats, segueixen obrint noves perspectives de guarició.
SEGON.- Manifestar el suport de l'Ajuntament de Girona als afectats que estan a
la espera d'assolir una medicació ja aprovada.
TERCER.- Demanar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que
agilitzi al màxim els tràmits administratius, i les negociacions amb els laboratoris
comercialitzadors.
QUART.- Demanar a les diferents administracions, la màxima coordinació, i que
les relacions burocràtiques entre elles, no siguin un darrer entrebanc en la millora
de la qualitat de vida dels malalts
CINQUÈ.- Donar trasllat d'aquests acords als Grups Polítics de l'Ajuntament de
Girona, a les forces polítiques catalanes amb representació parlamentària, al
Govern Espanyol, al Congrés i Senat espanyols, al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad i al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.



pressupostària és una qüestió especialment significativa de l'acció municipal, i un
tema que té un interès rellevant per a la ciutadania gironina;

Atès que garantir la transparència, l'accés a la informació i la participació
ciutadana per part de l'Ajuntament de Girona és, a més d'un dret legal, una forma
imprescindible d'apropar les veïnes i veïns de la nostra ciutat a la gestió
municipal dels afers públics i millorar l'acceptació i la identificació de la ciutadania
envers les polítiques i la gestió de l'Ajuntament;

Atès, així, allò que disposa el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de
Girona, segons el qual la ciutadania gironina té dret a "rebre una informació
àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes municipals" (art. 92) a través,
entre d'altres mitjans, de "[...] conferències o intervencions públiques,
exposicions, anuncis o d'altres, que promourà l'Ajuntament sobre els temes que
puguin tenir un interès rellevant per als ciutadans en general, o per a col·lectius
específics" (art. 94);

Atès que el Reglament Regulador de les Institucions de la Participança de
l'Ajuntament de Girona estableix la figura de l'Audiència Pública, que defineix
com "l'espai de participació reservat a la presentació pública per part de
l'Ajuntament i debat posterior entre Ajuntament i ciutadania, de qüestions
especialment significatives de l'acció municipal [...]";

Atès que el passat 10 d'abril del 2012 es va organitzar una primera audiència
pública sobre les ordenances fiscals i el pressupost de l'exercici 2012, però que
aquesta experiència no ha tingut continuïtat en els exercicis 2013 i 2014;

Atès que en els darrers exercicis s'han aplicat nous mecanismes de participació i
transparència com ara els anomenats "pressupostos participats" o el web
http://www.girona.cat/governobert;

Atès, malgrat això, que és necessari aprofundir i introduir nous avenços en els
mecanismes dels quals disposa actualment l'Ajuntament pel que fa a la
informació, la participació i la implicació de la societat gironina en la gestió dels
recursos municipals;

Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de l'Ajuntament de
Girona l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Organitzar una Audiència Pública per sotmetre a informació i debat
ciutadà el contingut del pressupost municipal i les ordenances fiscals del 2015.

Segon.- Un cop aprovat definitivament, publicar en format electrònic i editable el
contingut íntegre i detallat del pressupost municipal del 2015 al web
http://www.girona.cat/governobert;

Tercer.- Iniciar un procés per replantejar a fons els anomenats "pressupostos
participats" de cares a l'exercici 2016, per tal d'aprofundir en la implicació i
participació ciutadana respecte a la gestió dels comptes municipals
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Han passat gairebé quatre anys des que el Ple d'aquesta ciutat, en data de 8 de
març de 2011, va aprovar una moció per manifestar el malestar en relació a la
decisió presa pel Departament de Salut d'aturar la construcció del nou Hospital
Josep Trueta, i es va demanar al govern de la Generalitat que al llarg d'aquell
any presentés el projecte executiu del nou Hospital i el calendari d'execució de
l'obra, sense que des d'aleshores s'hagi fet cap pas definitiu respecte de totes
aquelles peticions.

En tres ocasions més -abril de 2012, abril de 2013 i març de 2014- es van portar
novament en aquest plenari mocions relatives al projecte, instant al govern de
Girona i al de la Generalitat que defensessin i clarifiquessin l'estat del nou
hospital en relació a la seva ubicació a la zona nord de la ciutat. Fins avui, però,
la inacció dels governs de la ciutat i de la Generalitat ha estat escandalosa.

Aquesta inacció va provocar la pèrdua de 15 milions d'euros dels Fons Europeus
per invertir en el projecte del Campus, un element cabdal per a l'economia del
coneixement a Girona, per al territori de les comarques gironines i per a
l'Eurorregió. L'any passat, la Conselleria de salut va anunciar que l'Institut de
Recerca Biomèdica (IDIBGI) s'ubicaria a Salt, una decisió que creiem
incomprensible si ens atenem al sentit d'allò programat inicialment, totalment
consensuat, en què el projecte estratègic de recerca que acompanya la
construcció del nou hospital Josep Trueta ha de situar-se a Girona.

Finalment, hem vist altra vegada com el govern de la Generalitat margina el nou
Hospital Josep Trueta en el projecte de pressupostos per al 2015, que no inclou
ni un cèntim al respecte.

Per tot l'exposat, proposem a l'aprovació d'aquest plenari els següents ACORDS:

Moció que presenten els regidors i regidores no adscrits Sra. Bosch, Sr.
Amores, Sra. Barbero, Sr. Quintana i Sr. Bonaventura referent a què
s'inclogui una partida en els pressupostos de la Generalitat 2015 per al nou
Hospital Josep Trueta.

11.

Quart.- Incorporar, en el marc d'aquest procés, mesures com ara l'augment
substancial de la quantitat pressupostària destinada als "pressupostos
participats" i la celebració de consultes vinculants per a projectes o despeses de
caràcter plurianual.

1. Manifestar el compromís de tots els grups municipals amb la construcció
d'unes instal·lacions adequades perquè l'Hospital Josep Trueta pugui prestar el
seu servei. Per això instem als grups parlamentaris de les forces polítiques aquí
representades a donar suport a les esmenes presentades al Parlament de
Catalunya, en relació al projecte de pressupostos per al 2015, relatives a la
construcció del nou Hospital Josep Trueta.

2. Instar al govern de la Generalitat que la unitat hemodinàmica de l'Hospital
Josep Trueta estigui operativa les 24 hores del dia, enlloc de les 12h que ho està
actualment. 



I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són tres
quarts de dotze de la nit.
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12. PRECS I PREGUNTES

3. Instar al govern de la Generalitat a assegurar la prestació del servei de cirurgia
cardíaca a l'Hospital Josep Trueta.


