
 

A la ciutat de Girona, a onze de maig 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 (en el moment que s’indica), 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, , 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. Roser Urra Fàbregas. 
 
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 Sr. alcalde qui exposa, dir-los que aquest és un ple ordinari, però que té, de 
fet, un caràcter una mica extraordinari pel moment en què se celebra i és un ple que 
coincideix enmig de la campanya electoral i ens va semblar bé a tots els portaveus de   
desproveir-lo de tots aquells elements que poguessin, contaminar el Ple municipal, de 
manera que és merament tècnic.  
Però sí que al final, com que vostès saben que alguns dels que ens acompanyen no 
es presenten a les eleccions i tenen desig d’acomiadar-se a part d’altres persones, 
obrirem un torn de temps il·limitat, però autoregulat, perquè la gent pugui fer les seves 
intervencions al final del Ple. 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
El senyor alcalde pregunta si s’aproven les actes de les sessions anteriors de dates 13 
i 27 d’abril d’enguany. 
 
Ningú demana la paraula i, per tant, queden aprovades com a actes de les 
esmentades sessions.   
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
Informe l’alcalde que pel caràcter especial del Ple no n’hi ha. 
 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

* Sentència núm. 4, de 29 de desembre de 2014, del Jutjat de Primera 



 

Instància núm. 3 de Girona, dictada en el procediment de judici verbal 
1211/2013, sobre acció reivindicatòria del domini i acció de delimitació i fixació 
de finques, en virtut de la qual es desestima la demanda interposada per la 
demandant, absolent a l'Ajuntament de Girona i altres de les pretensions 
formulades contra seva. 

 
* Sentència núm. 43, de 3 de febrer de 2015, del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm.  3  de  Girona,  que  estima  parcialment  el  recurs  
contenciós  administratiu núm. 123/12, interposat per la part recurrent contra el 
Decret dictat per l'Alcaldia- Presidència en data 4 de gener de 2012, pel que 
es va desestimar el recurs de reposició  interposat  contra  l'anterior  Decret  
d'Alcaldia  de  28  de  setembre  de 2011, d'imposició de sanció per import de 
200 €, per infracció de les normes de trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, per estacionar dificultant la circulació. 

 
*  Sentència  núm.  55,  de  5  de  març  de  2015,  del  Jutjat  Contenciós  

Administratiu núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 110/14, interposat per la part recurrent contra el Decret 
dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 14 de gener de 2014, pel que es va 
desestimar el recurs de reposició interposat contra l'anterior Decret d'Alcaldia 
de data 4 de novembre de 2013, pel que  es  va  resoldre  el  procediment  de  
restauració  de  la  realitat  física  alterada incoat respecte un mur de contenció 
de terres i tancament sense llicència i no legalitzable. La sentència imposa 
les costes del procés a la part recurrent. 

 
* Sentència  núm.  56,  de  6  de  març  de  2015,  del  Jutjat  Contenciós  

Administratiu núm.  1  de  Girona,  que  desestima  el  recurs  contenciós  
administratiu  núm. 424/2014 B, interposat per la part recurrent contra el 
Decret dictat per l'Alcaldia- Presidència en data 5 de novembre de 2014, pel 
que es va desestimar el recurs de  reposició  interposat  contra  la  liquidació  de  
la  taxa  per  utilització  privativa  o aprofitament especial del domini públic local 
corresponent al segon trimestre de 2014, per import de 4.282,76 €. 

 
* Sentència núm. 161, de 9 de març de 2015, del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Segona, que 
desestima el recurs d’apel·lació núm. 124/2014, interposat per l'Ajuntament 
de Girona contra la  sentència  núm.  333,  dictada  pel  Jutjat  Contenciós  
Administratiu  núm.  1  de Girona en data 17 de desembre de 2013, en virtut 
de la qual es va estimar el recurs   contenciós   administratiu   núm.   335/12,   
interposat   contra   el   Decret d'Alcaldia de 29 de juny de 2012, desestimatori 
del recurs de reposició interposat contra l'anterior Decret d'Alcaldia de 20 de 
març de 2012, pel que es va declarar inadmissible  l'inici  d'expedient  
d'expropiació  per  ministeri  de  llei  de  part  de  la finca situada al carrer Reial 
de Fontclara cantonada amb el passeig Canalejas. 

 
* Sentència núm. 66, de 18 de març de 2015, del Jutjat Contenciós 



 

Administratiu núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 442/13, interposat per la recurrent contra l'acord adoptat per 
la Junta de Govern Local en sessió del dia 13 de setembre de 2013, pel que 
es va desestimar el recurs de reposició interposat contra l'anterior acord de la 
Junta de Govern Local de data 24   de   maig   de   2013,   pel   que   es   va   
denegar   la   llicència   municipal   per desenvolupar  una  activitat  de  bingo.  La  
sentencia  imposa  les  costes  a  la  part recurrent. 

 
* Sentència núm. 65, de 18 de març de 2015, del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 1 de Girona, que  estima  parcialment  el  recurs  contenciós  
administratiu núm. 3/2015, interposat per la part recurrent contra la  
desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat  
patrimonial formulada pels danys soferts a conseqüència d'una caiguda patida 
en el carrer del Carme, el dia 1 d'octubre de 2013, a causa del mal estat del 
carrer i contra el Decret d'Alcaldia de data 18 de desembre de 2014. La 
sentència determina que la recurrent ha de ser indemnitzada en la quantitat de 
8.491,42 € més els interessos legals des de la reclamació administrativa. 

 
* Sentència núm. 120, de 24 de març de 2015, del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 3 de Girona,  que  estima  parcialment  el  recurs  contenciós  
administratiu núm.  434/14,  interposat  per la  part  recurrent  contra  la 
desestimació per  silenci administratiu  de  la reclamació  de  responsabilitat  
patrimonial  formulada  pels danys soferts en una mà en esclatar-li una bengala 
quan participava com a torxer en  la  cavalcada de Reis de 2013. La   sentència 
condemna  a  l'entitat organitzadora a què indemnitzi a l'actora amb la quantia 
de 22.360,45 € més els corresponents interessos i a l'abonament de les costes 
a l'Ajuntament de Girona i a la companyia d'assegurances. 

 
* Sentència núm. 134, de 31 de març de 2015, del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 82/12, interposat per la part recurrent contra el Decret 
dictat per l'Alcaldia-Presidència en data de 12 de   gener   de   2012,   pel   que   
es va desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat   patrimonial   per   
les lesions sofertes a conseqüència  d'una caiguda  a  la  via  pública,  en  
l'encreuament  dels  carrers Pedret i Palafrugell, el dia 18 de juliol de 2009. La 
sentència imposa les costes del procés a la part actora. La reclamació 
desestimada s'elevava a la quantitat de 8.033,02 €. 

 
* Sentència núm. 76, de 31 de març de 2015, del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 2 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu 
núm. 453/2013, interposat   per   la   Delegació   del   Govern   a   Catalunya,   
contra   la   denegació presumpta per silenci administratiu negatiu del 
requeriment formulat en data 24 de setembre de 2013 perquè l'Ajuntament 
col·loqués la bandera a l'exterior de l'edifici consistorial. La sentència imposa 
les costes a l'Ajuntament de Girona. 

 



 

* Sentència núm. 136, de 31 de març de 2015, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 202/12, interposat per la part recurrent contra el Decret 
dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 29 de febrer de 2012, pel que es va 
desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys soferts a conseqüència d'una caiguda a la via pública, al carrer 
Migdia de la ciutat de Girona, el dia 4 de maig de 2011.  La reclamació 
desestimada s'elevava a la quantitat de 3.152,92 €. 

 

* Sentència  núm.  146,  de  13  d'abril  de  2015,  del  Jutjat  Contenciós  
Administratiu núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 48/12, interposat per la part recurrent contra el Decret 
dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 28 de novembre de 2011, pel que es 
va desestimar el recurs interposat contra  la  providència  d'apressament  pel  
cobrament  d'un  rebut  en  concepte  de sanció per infracció de trànsit. 

 

* Sentència  núm.  157,  de  17  d'abril  de  2015,  del  Jutjat  Contenciós  
Administratiu núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 336/13, interposat per la part recurrent contra el Decret 
dictat per l'Alcaldia-Presidència en  data  3  de  juliol  de  2013,  pel  que  no  es  
va  admetre  el  recurs  de  reposició interposat contra la denúncia de data 28 de 
novembre de 2012, d'imposició d'una sanció per import de 200 € per infracció 
de les normes de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per 
estacionar en una zona senyalitzada com a reserva d'estacionament, al carrer 
Bisbe Lorenzana. 

 

* Sentència  núm.  82,  de  20  d'abril  de  2015,  del  Jutjat  Contenciós  
Administratiu núm.  1  de  Girona,  que  estima  parcialment  el  recurs  
contenciós  administratiu núm. 166/2014, interposat per la recurrent contra el 
Decret dictat per l'Alcaldia- Presidència  en  data  28  de  febrer  de  2014,  pel  
que  es  varen  desestimar  les al·legacions  formulades  contra  l'anterior  Decret  
d'Alcaldia  de  31  d'octubre  de 2013,  en  virtut  del  qual  es  va  resoldre  
l'expedient  instruït  per  exigència  de responsabilitat  per  danys  al  domini  
públic  municipal,  ocasionat  a  una  de  les arcades  que  conformen  el  porxo  
de  la  pl.  Assumpció  de  Sant  Narcís,  a conseqüència d'una col·lisió patida 
per un camió d'una empresa de neteja. 

 

* Interlocutòria  núm.  143,  de  30  d'abril  de  2015,  del  Jutjat  de  Primera  
Instància núm. 3 de Girona, dictada en l'expedient de domini núm. 1764/13, en 
virtut de la qual s'acorda no declarar justificada la rectificació de la cabuda 
interessada per la recurrent sobre una finca situada en el terme municipal de 
Sant Daniel. 

 
Decret   de   l'Alcaldia   de   data   30   d'abril   de   2015   relatiu   a   designar 
representant de la corporació a la Societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA. 

DESIGNAR al senyor Carles Ribas i Gironès, representant de la Corporació a la 
societat  "CEMENTIRI DE GIRONA, S A" 
Del  present  decret  se'n  donarà  compte  a  la  propera  sessió  plenària  que  se 



 

celebri. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 23 d'abril de 2015 relatiu a aprovació de preus 
contradictoris del 6 al 18 i del pressupost final de liquidació de les obres 
generals d'urbanització de la plaça Mare de Déu de Montserrat (subfase 1 de  
la  fase  2  de  la  restitució  de  l'àmbit  afectat  per  les  obres  del  TAV  a  la zona 
Plaça Europa/Parc Central). 

Primer.-  APROVAR  els  preus  contradictoris  del  6  al  18,  corresponents  a  les 
obres d'urbanització de la plaça Mare de Déu de Montserrat (subfase 1 de la fase 2  
de  la  restitució  de  l'àmbit  afectat  per  les  obres  del  TAV  a  la  zona  Plaça 
Europa/Parc  Central),  informats  favorablement  per  l'arquitecta  municipal,  la 
senyora  Clara  Jiménez  Xiberta,  amb  la  conformitat  del  cap  d'Urbanisme,  el 
senyor Xavier Artès Bosch, i que consisteixen en els següents: 
ENOU006 Subministre i muntatge de sistema de reg, Fliwe Link 3G PRO: 857,55 €/Ut. 
ENOU007 Subministre i muntatge de Fliwer Control PRO 9 V: 684,45 €/Ut. 
ENOU008  Subministre  i  muntatge  de  caixa  Rain  Bird  Caixa  de  connexions 
TBOSII 4 estacions. Inclou pila 9V Blister: 634,45 €/Ut. 
ENOU009  Subministre  i  muntatge  d'aspersors  MP  Rotator  4M  Aspersor  de 
turbina, amb radi de cobertura de 4 amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb  
connexió  de  diàmetre  1",  sense  vàlvula  antidrenatge,  connectat  amb  unió articulada 
a la canonada, i regulat: 67,71 €/Ut. 
ENOU010  Subministre  i  muntatge  de  tub  PE  AGRO  IND  32-6atms,  inclou  pp 
d'accessorsi pel muntatge: 3,66 €/Ml. 
ENOU0011  Fresat  per  cm  de  gruix  de  paviment  de  mescles  bituminoses  i 
càrrega sobre camió: 0,68 €/M2. 
ENOU0012 Elaboració de perico de 40x40 per a connexió de cable de telefònica i 
canalització de tub coarrugat d75 fins a futur emplaçament de cabina telefònica i  fins  
arqueta  d'enllumenat  (35ml)  formació  de  fonament  1,20x0,8x0,5  amb platina 
subministrada per telefònica i formigó: 543,50 €/Pa. 
ENOU0013  Subministrament  i  col·locació  d'escossell  circular  de  planxa  d'acer 
corten, de 670 cm de diàmetre, 20 cm d'altura i 10 mm d'espessor, col·locat amb 
fonamentació i anellat de formigó: 1.950 €/Ut. 
ENOU0014  Partida  complementària  de  senyalització  horitzontal,  consistent  en els 
nous marcatges i esborrats de línies existents i en desús, fora de l'àmbit de l'obra  i  
demandades  pel  departament  de  mobilitat,  abans  de  la  re-obertura  del trànsit: 
2.203,37 €/Pa 
ENOU015  Instal·lació  de  senyalització  horitzontal  i  vertical  del  desviament  de 
trànsit  en  la  1ª  fase  de  treball,  amb  trànsit  alternat  per  l'avinguda  Catalunya  i 
diferents carrers de l'entramat del barri de sant narcís, seguint les instruccions de 
l'àrea de mobilitat i via pública: 4.368,59 €/Pa. 
ENOU016  Instal·lació  de  senyalizació  horitzontal  i  vertical  del  desviament  de 
trànsit  en  la  2ª  fase  de  treball,  amb  trànsit  alternat  per  l'avinguda  catalunya  i 
diferents carrers de l'entramat del barri de sant narcís, seguint les instruccions de 
l'àrea de mobilitat i via pública: 5.550,61 €/Pa. 
ENOU0017 Demolició de càmera de telecomunicacions en vorera i prismes de la 
mateixa, elaboració de dos arquetes reforçades en zona de calçada, separació de 



 

conductes per a cada arqueta i formigonat dels mateixos: 1.785,50 €/Pa. 
ENOU0018 Elaboració de 2 arquetes H, canalització de 25 ml de prisme de 4C D63 
i canalització de 18 ml de 2C D110: 3.535,85 €/Pa. 
Segon-  L'aprovació  d'aquests  preus  contradictoris  i  dels  ja  aprovats,  combinat amb  
els  amidaments  d'algunes  partides,  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-sis mil cinc euros amb cinquanta cèntims (36.005,50  
€),  dels  quals  29.756,61 € corresponen  a  la  base  imposable  i 6.248,89  €  a  l'IVA  
calculat  al  21%,  la  qual  cosa  suposa  un  increment  total  del 9,8124747% respecte 
l'import d'adjudicació   (un   cop restat l'import  de  la descontractació, aprovada per 
acord del Ple, en sessió de 12 de maig de 2014). 
Amb càrrec a la partida 2015  300  15310  60996 Plaça Mare de Déu de Montserrat 
(número d'operació 220140037867). 
Tercer.- APROVAR el pressupost final de liquidació de les obres d'urbanització de 
la plaça Mare de Déu de Montserrat (subfase 1 de la fase 2 de la restitució de l'àmbit 
afectat per les obres del TAV a la zona Plaça Europa/Parc Central), pel preu   de   
set-cents   vint-i-tres   mil   cent   setanta-vuit   euros   amb   vint   cèntims (723.178,20  
€),  dels  quals  597.667,93  €  corresponen  a  la  base  imposable  i 125.510,27 € a 
l'IVA calculat al 21%. 
L'import del pressupost final de liquidació, un cop aplicada la baixa de licitació, 
representa la quantitat de quatre-cents dos mil nou-cents quaranta-un euros amb 
cinquanta-dos  cèntims  (402.941,52  €),  IVA  inclòs,  dels  quals  333.009,52  € 
corresponen a la base imposable i 69.932 € a l'IVA calculat al 21%. 
Quart.- Donar compte de la resolució al Ple de l'Ajuntament. 
 
Decret  de  l'Alcaldia  de  data  7  de  maig  de  2015  relatiu  a  modificar  l'error 
material  del  Decret  de  l'Alcaldia  de  data  13  d'agost  de  2014,  d'ampliació dels 
serveis de la neteja amb el dipòsit municipal de vehicles. 

Primer.- Modificar l'error detectat en el Decret de l'Alcaldia de data 13 d'agost de 
2014,  que  aprovava  la  modificació  del  contracte  dels  serveis  de  neteja  dels 
centres  i  equipaments  de  l'Ajuntament  de  Girona,  corresponent  al  bloc  4, 
adjudicat a la "FUNDACIÓ MAS XIRGU", NIF núm. G-55121909; en el sentit de 
substituir el redactat del primer apartat, allà on diu: 
"-  Dipòsit  municipal  de  vehicles:  alta  del  servei,  a  partir  del  dia  18  d'agost  de 
2014, amb 2 hores de netejadora diürna els dilluns, dimecres i divendres i 1 hora 
d'especialista  al  mes  per  a  la  neteja  de  vidres  i  persianes,  amb  un  import 
mensual de 450,48€  i 12 mesos de servei. La valoració del servei des del dia 18 
d'agost de 2014 i fins el 30 de juny de 2015 (10 mesos i 14 dies) seria de quatre mil   
set-cents   vuit   euros   amb   vint-i-quatre   cèntims   (4.708,24€),   dels   quals 
3.891,11€ corresponen a la base imposable i 817,13 € a l'IVA calculat al 21%. 
(5.271,72 € anuals) (203,44 € el mes d'agost). 
El cost corresponent al servei pel període 18 d'agost a 31 de desembre de 2014 (4 
mesos i 14 dies) és de dos mil cinc euros amb trenta-sis cèntims (2.005,36 €) dels 
quals 1.657,32 € corresponen a la base imposable i 348,04 € al tipus d'IVA (21%). 
Amb càrrec a la partida 2014 210 13300 22712 del vigent pressupost municipal. La 
resta de 2.702,88€ (6 mesos) amb càrrec al pressupost de 2015."; 



 

quedant substituït de la següent manera: 
"-  Dipòsit  municipal  de  vehicles:  alta  del  servei,  a  partir  del  dia  18  d'agost  de 
2014, amb 2 hores de netejadora diürna els dilluns, dimecres i divendres i 1 hora 
d'especialista  al  mes  per  a  la  neteja  de  vidres  i  persianes,  amb  un  import 
mensual de 439,31€  i 12 mesos de servei. La valoració del servei des del dia 18 
d'agost de 2014 i fins el 30 de juny de 2015 (10 mesos i 14 dies) seria de quatre mil  
cinc-cents  trenta-quatre  euros  amb  vuitanta-un  cèntims  (4.534,81  €),  dels quals 
3.747,78€ corresponen a la base imposable i 787,03 € a l'IVA calculat al 21%. 
(5.271,72 € anuals) (141,71 € el mes d'agost). 
El cost corresponent al servei pel període 18 d'agost a 31 de desembre de 2014 (4  
mesos  i  14  dies)  és  de  mil  vuit-cents  noranta-vuit  euros  amb  noranta-cinc cèntims  
(1.898,95  €)  dels  quals  1.569,38  €  corresponen  a  la  base  imposable  i 329,57 € al 
tipus d'IVA (21%). 
El cost corresponent al servei pel període 1 de gener i fins el 30 de juny de 2015 (6  
mesos)  és  de  dos  mil  sis-cents  trenta-cinc  euros  amb  vuitanta-sis  cèntims 
(2.635,86 €), dels quals 2.178,40 € corresponen a la base imposable i 457,46 € al 
tipus d'IVA (21%). 

Amb càrrec a la partida 2015 210 13300 22712 del vigent pressupost municipal." 
Segon.- Donar de baixa l'import de 173,43 € que correspon a la diferència entre 
l'import  aprovat  per  decret  de  data  13  d'agost  de  2014  (4.708,24  €)  i  l'import 
correcte que s'aprova en el present decret (4.534,81 €). 
Tercer.- Com sigui que la rectificació no afecta a l'import total, no afecta per tant ni a 
l'ampliació de la garantia ni al modificat el contracte. 
Quart.-  Requerir  a  la  "Fundació  Mas  Xirgu"  perquè  retorni  la  quantitat  de  cinc-cents 
cinquanta euros amb noranta-set cèntims (550,97 €), dels quals 455,35 € 
corresponen  a  la  base  imposable  i  95,62  €  a  l'IVA  calculat  al  21%,  mitjançant 
l'abonament   de   les   següents   factures,   que   ja   han   estat   pagades   per   la 
Intervenció Municipal, d'acord amb les dades obrants a l'expedient: 
- Fra 1430546, d'import 272,25 €, IVA inclòs, que correspon al servei del 18 al 31 
d'agost de 2014. L'import correcte seria 134,62 (95%). Per tant la diferència és de 
137,63 €, IVA inclòs. 
- Fra 1430547, d'import 544,50, IVA inclòs, que correspon al servei del mes de 
setembre de 2014. L'import correcte seria 417,34 (95%). Per tant la diferència és de 
127,16 €, IVA inclòs. 
- Fra. 1430619, d'import 544,50 €, IVA inclòs, que correspon al servei del mes 
d'octubre de 2014. L'import correcte seria 417,34 (95%). Per tant la diferència és de 
127,16 €, IVA inclòs. 
- Fra. 1430686, d'import 544,50 €, IVA inclòs, que correspon al servei del mes de 
novembre de 2014. L'import correcte seria 417,34 (95%). Per tant la diferència és de 
127,16 €, IVA inclòs. 
- Fra. 1530070, d'import 427,96 €, IVA inclòs, que correspon al servei del mes de 
desembre de 2014. L'import correcte seria 417,34 € (95%). Per tant la diferència és 
de 10,62 €,  IVA inclòs. 
- Fra. 1530073, d'import 427,96 €, IVA inclòs, que correspon al servei del mes de 
gener de 2015. L'import correcte seria 417,34 € (95%). Per tant la diferència és de 
10,62 €,  IVA inclòs. 
- Fra. 1230099, d'import 427,96 €, IVA inclòs, que correspon al servei del mes de 



 

febrer de 2015. L'import correcte seria 417,34 € (95%). Per tant la diferència és de 
10,62 €,  IVA inclòs. 
Cinquè.- Del present decret s'en donarà compte a la propera sessió plenària que se 
celebri. 
 
Decret  de  l'Alcaldia  de  data  7  de  maig  de  2015  relatiu  a  modificar  les 
prestacions  derivades  del  contracte  dels  serveis  de  neteja  establert  amb 
l'empresa "Eulen. SA.". 
 

Primer.- APROVAR la modificació  de  prestacions  derivades  del  contracte  dels 
serveis de  neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, corresponents 
als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, adjudicades a l'empresa "Eulen, S.A.", NIF núm. A-28517308: 

 
- Cartelleres municipals (Bloc 5): ampliació del servei amb la cartellera de la Pl. 
Mercat, a partir del dia 1 de febrer de 2015, amb 1 hora mensual d'especialista, amb 
un import mensual de 18,02 €  i 12 mesos de servei. La valoració del servei des del 
dia 1 de febrer i fins el 30 de juny de 2015 (5 mesos) seria de noranta euros  amb  
vuit  cèntims  (90,08  €),  dels  quals  74,45  €  corresponen  a  la  base imposable i 
15,63 € a l'IVA calculat al 21%. (216,20 € anuals). 
Amb  càrrec  la  partida  2015  414  92000  22700  Neteja  edifici  consistorial  del 
pressupost municipal. 
- Promoció de la Salut - EMPSA (Bloc 5): ampliació del servei degut a l'ampliació de la 
Secció de Salut, a partir del dia 20 d'abril de 2015, amb 0,5 hores diàries de 
netejadora 5 dies a la setmana, amb un import mensual de 174,80 €  i 12 mesos de 
servei. La valoració del servei des del dia 20 d'abril i fins el 30 de juny de 2015 (2  
mesos  i  11  dies)  seria  de  quatre-cents  vint-i-cinc  euros  amb  setanta-dos cèntims 
(425,72 €), dels quals 351,83 € corresponen a la base imposable i 73,89 € a l'IVA 
calculat al 21%. (2.097,56 € anuals) (76,12 € el mes d'abril). 
Amb càrrec la partida 2015 203 31200 22612 (A 20130081275) Equip Promoció de 
la Salut del pressupost municipal. 
- Sarraïnes (Bloc 5): donar de baixa el servei de neteja de manteniment, a partir del 
dia 21 de maig de 2014, ja que el local no està essent usat per cap entitat o servei 
de l'Ajuntament. L'import a donar de baixa i que correspon al període de 21 de maig 
de 2014 i fins el 30 de juny de 2015 (13 mesos i 11 dies) és de mil seixanta-un  
euros  amb  quaranta-un  cèntims  (1.061,41  €),  dels  quals  877,20  € corresponen a la 
base imposable i 182,21 € a l'IVA calculat al 21%. (maig 2014  - 28,18 €) (juny 2014  -
79,41 €) (- 953,82 € anuals). 
Requerir  a  l'empresa  "Eulen,  S.A."  perquè  retorni  la  quantitat  de  quatre-cents 
setanta-nou  euros  amb  setanta-sis  cèntims  (479,76  €),  dels  quals  396,50  € 
corresponen  a  la  base  imposable  i  83,26  €  a  l'IVA  calculat  al  21%,  mitjançant 
l'abonament de la facturació del 21 de maig a 30 de novembre de 2014, que ja han  
estat  pagades  per  la  Intervenció  Municipal,  i  que  d'acord  amb  les  dades obrants a 
l'expedient, l'empresa ha declarat que no ha realitzat el servei des del dia  21  de  
maig  de  2014.  (maig  2014  =  26,77  €)  (juny  2014  =  75,44  €)  (juliol  - novembre 
2014 = 377,55 €) 
Requerir,  també  a  l'empresa  esmentada  perquè  aboni  l'import  corresponent  al 5%  



 

del  percentatge  de  qualitat  del  quadrimestre  març  -  juny  2014,  aprovat  per Decret 
de l'Alcaldia de data 7 d'agost de 2014, pel que fa al període 21 de maig - 30 de juny 
de 2014 i que correspon a la quantitat de cinc euros amb trenta-vuit cèntims (5,38 
€), dels quals 4,45 € corresponen a la base imposable i 0,93 € a l'IVA calculat al 
21%. 
Requerir,  també  a  l'empresa  esmentada  perquè  aboni  l'import  corresponent  al 5% 
del percentatge de qualitat del quadrimestre juliol - octubre 2014, aprovat per Decret 
de l'Alcaldia de data 20 d'abril de 2015, que correspon a la quantitat de quinze 
euros amb noranta cèntims (15,90 €), dels quals 13,14 € corresponen a la base 
imposable i 2,76 € a l'IVA calculat al 21%. 
-  Local  Sefed  -  Pla  de  Barris  (Bloc  5):  donar  de  baixa  el  servei  de  neteja  de 
manteniment,  a  partir  del  dia  31  de  març  de  2015,  atès  que  el  seu  ús  queda 
restringit  a  l'espera  d'una  possible  adequació  del  mateix  a  fi  i  efecte  que  la 
formació es pugui dur a terme amb prou garanties. L'import a donar de baixa i que 
correspon al període de 1 d'abril i fins el 30 de juny de 2015 (3 mesos) és de sis-cents  
deu  euros  amb  vuitanta-tres  cèntims  (610,83  €),  dels  quals  504,82  € corresponen a 
la base imposable i 106,01 € a l'IVA calculat al 21%. (- 2.443,33 € anuals). 
- Casa Pastors: aprovació d'una neteja extraordinària abans de la inauguració de 
l'exposició "Enric Marquès: la col·lecció de l'artista (1948-1989), amb un total de 20  
hores  de  netejadora  diürna  i  8  hores  d'especialista,  per  un  import  total  de quatre-
cents  vuitanta-dos  euros  amb  cinquanta-cinc  cèntims  (482,55  €),  dels quals 
398,80€ corresponen a la base imposable i 83,75€ a l'IVA calculat al 21%. 
Les 20 hores de netejadora diürna queden compensades amb la bossa d'hores 
corresponents  als  quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  - 
febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. 
Les  8  hores  d'especialista  amb  un  import  de  cent  quaranta-quatre  euros  amb vint-
i-tres  cèntims  (144,23  €),  dels  quals  119,20  €  corresponen  a  la  base 
imposable  i  25,03  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Amb  càrrec  a  la  partida  2015  122 
33342 22611 Col·lecció i exposicions MAMC del pressupost municipal. 
- Casa Pastors: aprovació d'una neteja de manteniment pel període de 28 d'abril i fins  
al  13  de  setembre  de  2015  amb  motiu  de  l'exposició  "Enric  Marquès:  la col·lecció  
de  l'artista  (1948-1989),  amb  un  total  de  105  hores  de  netejadora diürna,  24  
hores  de  netejadora  festiva  i  20  hores  d'especialista,  per  un  import total  de  dos  
mil  set-cents  vuitanta-dos  euros  amb  trenta  cèntims  (2.782,30  €), dels quals 
2.299,42 € corresponen a la base imposable i 482,88 € a l'IVA calculat al 21%. 
Les 105 hores de netejadora diürna queden compensades amb la bossa d'hores 
corresponents  als  quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  - 
febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. 
Les  24  hores  de  netejadora  festiva  amb  un  import  de  sis-cents  quaranta-cinc 
euros amb cinquanta-sis cèntims (645,56 €), dels quals 533,52 € corresponen a la  
base  imposable  i  112,04  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Amb  càrrec  a  la  partida 2015 
122 33342 22611 Col·lecció i exposicions MAMC del pressupost municipal. 
Les  20  hores  d'especialista  amb  un  import  de  tres-cents  seixanta  euros  amb 
cinquanta-vuit  cèntims  (360,58  €),  dels  quals  298,00  €  corresponen  a  la  base 
imposable  i  62,58  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Amb  càrrec  a  la  partida  2015  122 
33342 22611 Col·lecció i exposicions MAMC del pressupost municipal. 
 



 

Tenint en compte que les hores de netejadora diürna són amb càrrec a la bossa 
d'hores la facturació quedaria com segueix: 
 
Abril 2015: no hi ha import a facturar ja que totes les hores són de netejadora 
diürna. 
De maig a agost 2015: 220,07 € mensuals (181,88 € de base + 38,19 € d'IVA al 
21%) 
Setembre 2015: 125,86 € (104,02 de base + 21,84 d'IVA al 21%) 
 
- Pis residència El Bòlit: aprovació d'una neteja de 2,5 hores de netejadora diürna els 
dies 14 d'abril, 15 de juny, 26 de juny, 27 de juliol, 1 d'octubre, 1 de desembre i 23 de 
desembre, amb un total de 17,5 hores de netejadora diürna, per un import total de 
dos-cents noranta-cinc euros amb noranta-nou cèntims (295,99 €), dels quals  244,62  
€   corresponen  a  la  base  imposable  i  51,37  €  a  l'IVA  calculat  al 21%.  Aquestes 
17,5 hores queden compensades amb la bossa d'hores corresponents als  
quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  - febrer 2014 i març 
2014 - juny 2014. 
- Masia Can Po Vell (Vivers municipals): aprovació d'una neteja de 2,5 hores de 
netejadora diürna a la setmana, distribuïdes en 0,5 hores diàries per 5 dies a la 
setmana, amb un total de 101,50 hores de netejadora diürna durant el període de 11 
de març i fins el 31 de desembre de 2015, per un import total de mil set-cents setze  
euros  amb  setanta-tres  cèntims  (1.716,73  €),  dels  quals  1.418,78  € 
corresponen  a  la  base  imposable  i  297,95  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes 
101,5  hores  queden  compensades  amb  la  bossa  d'hores  corresponents  als 
quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014  i  març 
2014 - juny 2014. 
- EE Font de l'Abella: aprovació d'una neteja extraordinària degut a un problema 
d'embussos  al  lavabo  de  l'aula  de  logopèdia,  amb  un  total  de  4  hores  de 
netejadora  diürna,  amb  un  import  total  de  seixanta-quatre  euros  amb  vuitanta- 
quatre cèntims (64,84 €), dels quals 53,59 €  corresponen a la base imposable i 
11,25 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 4 hores queden compensades amb la 
bossa  d'hores  corresponents  als  quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013, 
novembre 2013 - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. 
-  Edifici  consistorial:  aprovació  de  neteges  extraordinàries  amb  motiu  dels 
casaments  del  mes  de  novembre  de  2014  (factura  2829669  -  registre  15/815), amb 
un total de 5 hores de netejadora diürna, amb un import total de vuitanta- quatre   
euros   amb   cinquanta-vuit   cèntims   (84,58   €),   dels   quals   69,90   € corresponen 
a la base imposable i 14,68 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 5 hores queden 
compensades amb la bossa d'hores corresponents als quadrimestres  juliol  2013  -  
octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014  i  març 2014 - juny 2014. 
-  Edifici  consistorial:  aprovació  de  neteges  extraordinàries  amb  motiu  dels 
casaments del mes de gener de 2015 (factura 2844914), amb un total de 5 hores de   
netejadora   diürna,   amb   un   import   total   de   vuitanta-quatre  euros  amb 
cinquanta-vuit  cèntims  (84,58 €),  dels  quals  69,90 € corresponen a  la  base 
imposable  i  14,68  €  a  l'IVA  calculat   al  21%.  Aquestes   5   hores   queden 
compensades amb la bossa d'hores corresponents als quadrimestres juliol 2013 - 
octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. 



 

-  CC  Sant  Narcís:  aprovació  d'una  neteja  extraordinària  de  la  zona  del  Teatre, amb 
un total de 6 hores de netejadora diürna, amb un import total de noranta-vuit euros  
amb  trenta-set  cèntims  (98,37  €),  dels  quals  81,30  €   corresponen  a  la base  
imposable  i  17,07  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes  6  hores  queden 
compensades amb la bossa d'hores corresponents als quadrimestres juliol 2013 - 
octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. 
- CC Sant Narcís: aprovació d'una segona neteja extraordinària de la zona del 
Teatre,  amb  un  total  de  4  hores  de  netejadora  diürna,  amb  un  import  total  de 
seixanta-cinc  euros  amb  cinquanta-vuit  cèntims  (65,58  €),  dels  quals  54,20  € 
corresponen a la base imposable i 11,38 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 4 
hores queden compensades amb la bossa d'hores corresponents als quadrimestres  
juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014  i  març 2014 - juny 2014. 
- Centre Cultural La Mercè: aprovació d'una neteja extraordinària amb motiu de la 
celebració d'una assemblea de la PAH amb dinar popular a l'auditori i el claustre del 
centre, amb un total de 3 hores de netejadora diürna a realitzar en horari de 19  a  22  
hores  el  dissabte  dia  21  de  febrer,  amb  un  import  total  de  cinquanta euros amb 
setanta-cinc cèntims (50,75 €), dels quals 41,94 €   corresponen a la base  imposable  
i  8,81  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes  3  hores  queden compensades amb la 
bossa d'hores corresponents als quadrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 
2013 - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. 
-  Centre  Cultural  La  Mercè:  aprovació  d'una  neteja  extraordinària  el  dia  15  de 
març de 2015 abans de les 13 hores, amb motiu d'un concert del Cor de Cambra de 
la Diputació de Girona, amb un total de 3 hores de netejadora festiva, amb un import 
total de vuitanta euros amb setanta cèntims (80,70 €), dels quals 66,69 € 
corresponen a la base imposable i 14,01 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la 
partida 2015 124 33360 22700 Neteja EMA. 
-  Centre  Cultural  La  Mercè:  aprovació  d'una  neteja  extraordinària  el  dia  21  de 
març de 2015, entre les 13:30 i les 15:30 hores, amb motiu de les jornades "La 
Catosfera", amb un total de 2 hores de netejadora diürna, amb un import total de 
trenta-tres   euros   amb   vuitanta-tres   cèntims   (33,83   €),   dels   quals   27,96   € 
corresponen  a  la  base  imposable  i  5,87  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes  2 
hores queden compensades amb la bossa d'hores corresponents als quadrimestres  
juliol  2013 - octubre 2013,  novembre  2013  -  febrer  2014  i  març 2014 - juny 2014. 
- Centre Cultural La Mercè: aprovació d'una neteja extraordinària el dia 12 d'abril de 
2015, abans de les 11 del migdia, amb motiu de l'espectacle familiar "Petits 
Prínceps", amb un total de 2 hores de netejadora festiva, amb un import total de 
cinquanta-tres   euros   amb   vuitanta   cèntims   (53,80   €),   dels   quals   44,46   € 
corresponen a la base imposable i 9,34 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la 
partida 2015 124 33360 22700 Neteja EMA. 
- Local Pla de Barris: aprovació d'una neteja extraordinària el dia 5 de gener de 
2015, per posar al dia el local, amb un total de 3 hores de netejadora diürna, amb un 
import total de cinquanta euros amb setanta-cinc cèntims (50,75 €), dels quals 41,94 € 
corresponen  a  la  base  imposable  i  8,81  €  a  l'IVA  calculat  al  21%. Aquestes 3 
hores queden compensades amb la bossa d'hores corresponents als quadrimestres  
juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014  i  març 2014 - juny 2014. 
-  Aparcament  plaça  Pallol:  aprovació  d'una  neteja  extraordinària  amb  caràcter 
d'urgència,  amb  un  total  de  49,50  hores  de  netejadora  diürna,  amb  un  import total 



 

de vuit-cents trenta-set euros amb trenta-tres cèntims (837,33 €), dels quals 692,01 €   
corresponen a la base imposable i 145,32 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 49,50 
hores queden compensades amb la bossa d'hores corresponents als quadrimestres 
juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. 
-  Espai  Marfà:  aprovació  d'una  neteja  extraordinària  de  la  sala  d'actes  el 
diumenge dia 29 de març de 2015 de 8 a 9 hores del matí, amb motiu de la Fira de 
Luthiers, amb un total de 1 hora de netejadora festiva, amb un import total de vint-i-
sis euros amb vint-i-tres cèntims (26,23 €), dels quals 21,68 €  corresponen a la base 
imposable i 4,55 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2015 126 33390 
22700 Neteja Espai Marfà. 
-  La  Marfà  (biblioteca  nova  Allende):  aprovació  d'una  neteja  d'obres  de  l'espai 
Filadores, abans de les 17 hores del dia 7 d'abril de 2015, amb un total de 1,75 
hores de netejadora diürna, amb un import total de vint-i-vuit euros amb vuitanta- sis 
cèntims (28,86 €), dels quals 23,85 €  corresponen a la base imposable i 5,01 €  a  
l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes  49,50  hores  queden  compensades  amb  la bossa  
d'hores  corresponents  als  quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013, novembre 
2013 - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. 
-   Beates   (Promoció):   aprovació   d'una   neteja   extraordinària   de   dos   espais 
destinats a magatzem i arxiu a conseqüència de les reparacions efectuades en la 
caldera, amb un total de 4 hores de netejadora diürna, amb un import total de 
seixanta-set  euros  amb  seixanta-cinc  cèntims  (67,65  €),  dels  quals  55,91  € 
corresponen a la base imposable i 11,74 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 4 
hores queden compensades amb la bossa d'hores corresponents als quadrimestres 
juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014  i  març 2014 - juny 2014. 
- Pavelló Girona - Fontajau: aprovació d'una neteja extraordinària el divendres 3 
d'abril de 2015, amb 4 netejadores per 4 hores de servei cadascuna en dia festiu, amb  
motiu  del  concert  del  Sr.  Joaquin  Sabina,  amb  un  total  de  16  hores  de 
netejadora festiva, amb un import total de quatre-cents dotze euros amb quatre 
cèntims (412,04 €), dels quals 340,53 €  corresponen a la base imposable i 71,51 € a 
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2015 501 34200 22700 Neteja 
equipaments esports. 
Segon.- Modificar el decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2015 en el seu sisè 
paràgraf, referent a les neteges del Pavelló de Santa Eugènia amb motiu de la 
utilització dels lavabos i la pista per part de la comunitat musulmana per a la 
realització d'un acte religiós de pregària tots els divendres durant el període de juny  
2014  a  maig  2015;  ja  que  els  5  divendres  del  mes  d'agost  el  pavelló  era tancat i 
no hi havia cap altre activitat i per tant no es va realitzar la neteja extra i tampoc es 
va considerar que el dia 25 de juliol era festiu. Per tant en comptes de 48  hores  de  la  
bossa  d'hores,  només  es  poden  descomptar  43  i  els  dos  dies festius del 2014 
seran el 25 de juliol i el 26 de desembre . El redactat quedaria com segueix: 
"-  Pavelló  de  Santa  Eugènia:  aprovació  de  tasques  extraordinàries  de  neteja, amb 
1 hora de netejadora diürna els divendres, amb motiu de la utilització dels lavabos  i  
la  pista  per  part  de  la  comunitat  musulmana  per  a  la  realització  d'un acte religiós 
de pregària els següents dies: 
 
Juny 2014: 6, 13, 20 i 27 
Juliol 2014: 4, 11, 18 i 25 



 

Setembre 2014: 5, 12, 19 i 26 
Octubre 2014: 3, 10, 17, 24 i 31 
Novembre 2014: 7, 14, 21 i 28 
Desembre 2014: 5, 12, 19 i 26 
Total: 25 divendres (2 dels quals són festius: 25 de juliol i 26 de desembre) 
Gener 2015: 2, 9, 16, 23 i 30 
Febrer 2015: 6, 13, 20 i 27 
Març 2015: 6, 13, 20 i 27 
Abril 2015: 3, 10, 17 i 24 
Maig 2015: 1, 8, 15, 22 i 29 
Total: 22 divendres (2 dels quals són festius: 3 d'abril i 1 de maig) 
 
Amb un total de 47 hores, de les quals 43 són en dies laborables i 4 són festives. La 
valoració del servei per l'esmentat període és de set-cents noranta-nou euros amb  
tretze  cèntims  (799,13  €),  dels  quals  660,44  €  corresponen  a  la  base imposable 
i 138,69 € a l'IVA calculat al 21%. 
 
Les  43  hores  queden  compensades  amb  la  bossa  d'hores  corresponents  als 
quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014  i  març 
2014 - juny 2014. 
 
Les 2 hores festives que corresponen al 25 de juliol i el 26 de desembre de 2014, amb  
un  import  de  cinquanta-un  euros  amb  cinquanta  cèntims  (51,50  €),  dels quals 
42,56 € corresponen a la base imposable i 8,94 € a l'IVA calculat a un 21% amb 
càrrec a la partida 2014 501 34200 22700 Neteja equipaments esports del vigent  
pressupost  municipal,  o  a  les  partides  vinculades  als  serveis  de  neteja, segons la 
base 12a del pressupost 2014. 
 
Les 2 hores festives que corresponen al 3 d'abril i l' 1 de maig de 2015, amb un 
import de cinquanta-un euros amb cinquanta cèntims (51,50 €), dels quals 42,56 € 
corresponen a la base imposable i 8,94 € a l'IVA calculat a un 21% amb càrrec la 
partida de neteja serveis generals del pressupost de 2015. 
 
Atès  el  caràcter  plurianual  de  la  despesa,  la  seva  autorització  o  realització  se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos." 
 
Tercer.- Modificar el decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2015 en el seu 
setzè paràgraf, referent a la neteja extra de l'edifici consistorial el dia 5 de gener de 
2015 amb motiu de la recepció de Reis; ja que es va considerar 1,5 hores de 
netejadora  festiva,  i  s'havien  de  considerar  0,5  hores  de  netejadora  diürna  i  1 hora 
de netejadora nocturna. El redactat quedaria com segueix: 
 
"- Edifici consistorial: aprovació d'una neteja extraordinària el dia 5 de gener, amb 
motiu de la recepció de Reis, amb un total de 0,5 hores de netejadora diürna i 1 hora 
de netejadora nocturna, per un import total de vint-i-set euros amb noranta- dos 
cèntims (27,92 €), dels quals 23,07 € corresponen a la base imposable i 4,85 € a l'IVA 
calculat al 21%. 



 

 
La  0,5  hora  de  netejadora  diürna  queda  compensada  amb  la  bossa  d'hores 
corresponents  als  quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  - 
febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. 
 
La 1 hora de netejadora nocturna, amb un import de dinou euros amb quaranta- sis 
cèntims (19,46 €), dels quals 16,08 € corresponen a la base imposable i 3,38 € a 
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2015 414 92000 22700." 
 
Per tant s'ha de donar de baixa la diferència de 20,89 € de l'AD 2014/0089776 de la 
partida 2015 414 92000 22700 del pressupost municipal." 
 
Quart.- Establir que de les 2.491,48 hores disponibles corresponents als quadrimestres  
juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014  i  març 2014 - juny 2014, 
un cop incorporades les 5 hores del mes d'agost del Pavelló de Santa  Eugènia,  i  
descomptada  la  0,5  hora  de  la  recepció  de  Reis,  han  quedat compensades  331,25  
hores,  quedant  encara  una  bossa  d'hores  de  2.160,23 hores, amb el següent 
detall: 
 
- 20 hores de la Casa Pastors (abans de l'exposició). 
- 105 hores de la Casa Pastors (durant l'exposició). 
- 17,5 hores del pis residència El Bòlit 
- 101,5 hores de la Masia Can Po Vell (Vivers Municipals) 
- 4 hores de la EE Font de l'Abella 
- 5 hores de l'Edifici consistorial (casaments novembre 2014) 
- 5 hores de l'Edifici consistorial (casaments gener 2015) 
- 6 hores del CC Sant Narcís 
- 4 hores de la segona neteja del CC Sant Narcís 
- 3 hores del Centre Cultural La Mercè (assemblea PAH) 
- 2 hores del Centre Cultural La Mercè (jornades La Catosfera) 
- 3 hores del local Pla de Barris 
- 49,50 hores de l'aparcament de la plaça Pallol 
- 1,75 hores de la sala Filadores de la nova biblioteca Allende de l'Espai Marfà 
- 4 hores de Beates (Promoció) 
 
Cinquè.-  La  quantitat  sobrant  en  concepte  de  garantia  definitiva,  concretament 
44,76 €, es compensarà amb les futures garanties definitives que sigui necessari 
dipositar en el supòsit de futures ampliacions del servei. 
El detall de les ampliacions i reduccions seria com segueix: 
- Ampliació Cartelleres: 178,68 € anuals, IVA exclòs (5% = 8,93 €) 
- Ampliació Promoció de la Salut (EMSA): 1.733,52 € anuals, IVA exclòs (5% = 
86,68 €) 
- Baixa de Sarraïnes: - 788,28 € anuals (5% = - 39,41 €). 
- Baixa del Local Sefed - Pla de Barris 2.019,28 € anuals (5% = - 100,96 €) 
Sisè.-  Requerir  a  l'adjudicatària  per  tal  que  dins  el  termini  de  10  dies  hàbils,  a 
comptar de la recepció de la notificació, comparegui a l'Ajuntament a formalitzar la 
modificació del contracte. 



 

 
Setè.- Del present decret s'en donarà compte a la propera sessió plenària que se 
celebri. 
 
S'adopta  el  present  acord  en  consideració  als  informes  emesos  pel  servei 
d'Educació, de data 11 de febrer de 2015, pel cap de l'Alcaldia, de dates 17 de 
febrer i 13 de març de 2015, pels Serveis Socials, de data 20 de febrer i 5 de 
març de 2015, pels serveis Administratius i Registre, de dates 10 i 19 de març de 
2015, del servei de Patrimoni, de data 11 de març de 2015, del Servei Municipal 
d'Ocupació, de dates 9 i 20 de març i 13 d'abril de 2015, de Cultura, de dates 13 i 26 
de febrer i 24 i 25 de març de 2015, de l'Espai Marfà, de data 23 de març de 2015,  
de  la  secció  de  Biblioteques,  de  data  25  de  març  de  2015,  d'Ocupació, Empresa i 
Turisme, de data 26 de març de 2015, dels serveis d'Esports, de data 18 de febrer i 
30 de març de 2015, del Bòlit - Centre d'Art Contemporani, de data 10  d'abril  de  
2015,  de  Sostenibilitat  i  Atenció  Ciutadana,  de  data  13  d'abril  de 2015, i els 
informes emesos per "Cias Com 2000, S.L.", de dates 17, 19  i 27 de febrer,  19,  20,  
23  i  26  de  març  i  1,  10,  14  i  15  d'abril  de  2015,  i  que,  alhora, mereixen la seva 
aprovació. 
 
Decret  de  l'Alcaldia  de  data  30  d'abril  de  2015  relatiu  a  cessament  de 
personal eventual 

Cessar, de conformitat amb el que disposa l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol i amb efectes del dia 3 de maig de 2015 Jesús Ruiz Rodríguez, assessor del  
grup  municipal  del  PSC,  tècnic  de  grau  mig,  en  virtut  del  nomenament efectuat 
per Decret d'Alcaldia de data 28 de gener de 2015. 

 
Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que 
celebri. 
 
- Informar  dels  estats  d'execució  pressupostària  a  31  de  març  2015  segons 
annexos adjunts. 
 
-  Informar  que  en  data  6  de  maig  de  2015  ha  estat  tramesa  la  informació 
preceptiva   a   l'Ordre   HAP/2105/2012,   d'1   d'octubre,   annexa   a   l'expedient   i 
corresponent a l'execució pressupostària fins 31 de març de 2015. 
 
4. CONVALIDACIONS 
 
* Convalidar   el   decret   d'Alcaldia   núm.   2015009424   de   data   23/04/2015   

de presentació del projecte de creació d'una xarxa d'itineraris cicloturístics 
urbans a la  convocatòria  de  subvencions  dels  Plans  de  Foment  Territorial  
del  Turisme 2015 de la Generalitat de Catalunya. 

 
Jo ja vaig anunciar que renunciava a fer l’informe de Presidència. Els decrets a donar 
compte al Ple i les convalidacions les passem avall.  
 



 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA 
 
5.   Modificar  i  ampliar  els  models  de  les  declaracions  per  a  la  inscripció  al 
registre d'interessos dels  membres electes de la Corporació, personal directiu 
i/o amb habilitació estatal. 
 
En aplicació de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la 
informació  pública  i  bon  govern,  que  en  el  seu  article  11è  b)  estableix  per  la 
informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària que s'ha de fer pública 
entre d'altres: 
 
"Les  activitats  i  els  béns  dels  membres  del  govern,  dels  alts  càrrecs  de  l'Adm. 
Pública i del personal directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els 
consorcis ". 
 
En  virtut  de  la  Disposició  Addicional  Novena  del  Text  refós  de  la  Llei  del  Sòl 
aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2008  de  20  de  juny  que  modifica  l'article 75.7  
la  Llei  de  bases  de  règim  local  i  que  obliga  als  membres  electes  i  al personal 
directiu i/o habilitats estatals a presentar les liquidacions dels impostos sobre la 
renda, patrimoni i si s'escau societats. 
 
Es proposa al Ple l'adopció del següent acord: 
 
Primer: MODIFICAR i AMPLIAR els models de declaració dels membres electes de 
la Corporació i del personal directiu i/o amb habilitació estatal sobre la causa 
d'incompatibilitats  i  sobre  qualsevol  activitat  que  els  hi  proporcioni  o  pugui 
proporcionar ingressos econòmics a inscriure en el registre d'interessos que està 
format per: 
 
Model A1 béns i drets regidors i regidores 
Model A2 béns i drets personal directiu i/o habilitats nacionals 
Model B1 declaració d'incompatibilitats i activitats dels regidors i regidores. 
Model B2 declaració d'incompatibilitats i activitats del personal directiu i/o habilitats 
estatals. 
 
Segon: Aprovar les normes de gestió del registre d'interessos de l'Ajuntament de 
Girona. 
 
Ningú demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL 
 
6. Modificar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2015 
 
Per acord de Ple de la Corporació de data 09 de març de 2015 es va aprovar 
l'Oferta Pública d'Ocupació per aquest any 2015 de conformitat amb l'article 70 de 
la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, article 91 de la 



 

Llei de Règim Local 7/1985 de 2 d'abril i l'article 21 apartat g) de la mateixa llei. 
Atès que amb posterioritat a la seva aprovació s'han produït situacions de places 
vacant a les que s'ha de donar cobertura amb caràcter urgent, s'ha de procedir, de 
conformitat amb el què disposa la normativa vigent, a la seva modificació. 
Per una banda, i en relació al lloc de treball de Secretari/a de la Corporació, per 
resolució de 6 de març de 2015 de la Direcció General de la Funció Pública per la 
que  es  resol  el  concurs  unitari  de  provisió  de  llocs  de  treball  reservats  a 
funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional publicada al BOE 
número 71 de 24 de març de 2015 adjudica el lloc de treball de Secretaria Superior 
de classe primera de l'Ajuntament d'Olot a Ma. Glòria Gou Clavera, que actualment 
ocupa la plaça de secretària general de l'Ajuntament de Girona. 
A l'Ajuntament de Girona, la plaça de Secretària General està reservada per ser 
ocupada per funcionari/a de l'Administració Local amb Habilitació de caràcter Nacional 
de la Sotsescala de Secretària Categoria Superior i la seva provisió es pot efectuar 
per concurs o per lliure designació. 
 
Atès que Girona, en ser capital de província reuneix els requisits exigits per la 
normativa vigent (art. 27 del RD 1732/1994) per cobrir el lloc pel sistema de lliure 
designació, en atenció al marcat caràcter directiu i responsabilitats de les funcions a 
assumir i vist l'informe emès per la Secretària General de data 10 de març de 2015, 
per acord de Ple de data 13 d'abril de 2015 es va procedir a la modificació del  
sistema de provisió del lloc de treball de Secretari/a de la Corporació que va passar a  
ser el de lliure designació per tal de donar compliment als requisits que exigeix la 
normativa vigent. 
 
Per altra banda, en el cos de la policia municipal han tingut lloc dues jubilacions de 
les que es fa necessària la provisió d'aquestes vacants per tal de poder donar 
cobertura al servei. 
 
Atès que pel que es refereix al cos de la policia local la Llei 36/2014, de 26 de 
desembre,  de  Pressupostos  General  de  l'Estat  per  l'any  2015  estableix  que  es 
podrà arribar el cent per cent de la taxa de reposició d'efectius sempre que es tracti  
d'entitats locals que compleixin o no superin els límits que fixi la llei reguladora de les  
Hisendes Locals o, en el seu  cas, la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, en  
matèria d'autorització  d'operacions d'endeutament. A més, hauran de complir el  
principi d'estabilitat  pressupostari  a  què  es  refereix l'article  11.4  de  la  LO  2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera tant en la liquidació 
del pressupost de l'exercici immediat anterior com en el pressupost vigent. 
 
Vist l'informe emès per l'Interventor municipal de data 27 d'abril de 2015 relatiu al 
compliment dels requisits exigits per la Llei de Pressupostos General de l'Estat per 
a l'any 2015. 
 
Vist l'informe emès per la cap de servei de Recursos Humans. 
 
PRIMERA.- Modificar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2015 aprovada en sessió 
Plenària el dia 09 de març de 2015 als efectes d'incloure la provisió de la plaça de 



 

Secretari/a de la Corporació pel sistema de lliure designació i la provisió de dues 
places d'agent del cos de policia local pel sistema d'oposició lliure. 
 
SEGONA.- Disposar la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Presenta la proposta la Sra. Planas, regidora delegada d’Hisenda i Règim Interior qui 
exposa, com ha dit la secretària, doncs, és incloure a l’oferta pública la plaça de 
secretari i també les dues places d’agents del Cos de la Policia Local. 
 
Intervé la Sra. Barbero, regidora no adscrita qui exposa demanaria que es votés 
separat. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, entenc que és el punt 6 i el punt 7, 
senyora secretària o és el punt 6 només? 
 
Intervé la Sra. Barbero, qui exposa, ell 6 és que hi ha la modificació del lloc de treball 
de la secretària, que en el Ple anterior nosaltres ens varem abstenir i, en canvi, en el 
tema dels agents nosaltres votaríem a favor. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, entenem que fem dues votacions separades: una 
per a policia i l’altra per a secretaria.  
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació es vota per separat: 
 
La part que fa referència al Secretari/ària s’aprova per setze vots a favor dels grups 
municipals de CiU, PSC, PPC, ICV-EUiA i set abstencions del grup municipal de la 
CUP i els regidors i regidores no adscrits.  
 
La part que fa referència a la Policia s’aprova per dinou vots a favor dels grups 
municipals de CiU, PSC, PPC i els regidors i regidores no adscrits i quatre abstencions 
dels grups municipals de la CUP i ICV-EUiA.   
 
7. Aprovar les bases de la convocatòria per a la provisió en propietat de dues 
places d'agent de la policia local. 
 
Per acord de Ple de la Corporació de data 09 de març de 2015 es va aprovar 
l'Oferta Pública d'Ocupació per aquest any 2015 de conformitat amb l'article 70 de 
la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, article 91 de la 
Llei de Règim Local 7/1985, de 2 d'abril i l'article 21 apartat g) de la mateixa llei. 
Atès que amb posterioritat a la seva aprovació s'han produït dues jubilacions d'agents 
del cos de la policia local i que s'han de proveir als efectes de donar cobertura al 
servei, s'ha procedit a la modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació per tal d'incloure 
en l'Oferta Pública aquestes dues places vacants. 
Vistes les vacants existents en la plantilla de personal i atès  que  per  Decret d'Alcaldia 
de data 12 de juliol de 2011 es va delegar en el Ple de la Corporació l'aprovació de 
les bases de les proves per a la selecció del  personal i per als concursos de provisió 



 

de llocs de treball inclosos en l'oferta pública d'ocupació, 
Aprovar  de  conformitat  amb  l'establert  en  l'article  70 de  la Llei 7/2007 de 12 d'abril 
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, article 91 de la Llei de Règim Local 7/1985  de  
2  d'abril,  reguladora  de  les  bases  de  règim  local,  i  l'article  21  de l'apartat g) de la 
mateixa llei segons redacció introduïda per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, les 
bases de la convocatòria per a la provisió en propietat de dues places d'agent de la 
policia local, vacant en la plantilla de personal i objecte de l'Oferta Pública 
d'Ocupació de l'any 2015 i que s'adjunten a la present proposta. 
Disposar la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província així 
com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Presenta la proposta la Sra. Planas, regidora delegada d’Hisenda i Règim Interior qui 
exposa un cop aprovada l’oferta pública, el que portem ara és l’aprovació de les bases 
de la convocatòria per proveir dues places d’agent de la policia local. 
 
Obert debat, intervé la Sra. Terés, regidora del grup municipal d’ICV-EUiA qui exposa, 
una petita observació: la nostra posició, també en coherència amb el punt anterior, 
també té a veure amb el fet que la restricció per a la creació d’aquestes places prové 
d’una llei, doncs, la qual no compartim nosaltres, però també és cert que aquesta llei 
permet no només policies municipals, sinó la creació de places de l’àmbit social. I 
creiem que hi ha un cert desequilibri, en la creació de places del Cos de Policia 
Municipal en relació amb el creixement que han tingut, diguéssim, els serveis socials 
pel que fa a personal. I creiem que hi hauria d’haver més equilibri entre les creacions 
de places d’uns i d’altres i, en canvi, sempre les hem tingut en la mateixa línia. 
Només era fer aquesta observació. 
 
Intervé el Sr. Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa, com 
sempre hem votat nosaltres en aquest tipus de punts, ens oposem totalment que 
s’ampliïn les plantilles policials i, en canvi, la resta de plantilles quedin bloquejades. 
Per això nosaltres no votarem a favor d’aquest punt. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per dinou vots 
a favor dels grups municipals de CiU, PSC, PPC i els regidors i regidores no adscrits i 
quatres abstencions dels grups municipals de la CUP i ICV-EUiA. 
 
8. Adjudicar la contractació dels serveis de manteniment i neteja  dels  rius  i 
rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector de les Hortes de 
Santa Eugènia i varis sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona, a 
realitzar per centres especials de treball. 
 
Per acord de Ple de 9 de febrer de 2015 es va aprovar l'expedient de contractació 
administrativa dels serveis de manteniment i neteja dels rius i rieres, espais verds  
periurbans,  itineraris  de  natura,  el  sector  de les Hortes de Santa Eugènia i varis 
sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona, a realitzar per centres  especials  
de  treball,  es  va aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de 
condicions tècniques i es va convocar la licitació. 
L'expedient de contractació s'ha tramitat pel procediment obert atenent a una pluralitat 



 

de criteris de valoració. 
En data 24 de març de 2015 va finalitzar el termini de presentació de proposicions, 
havent-se presentat una única oferta. 
D'acord amb els antecedents obrants a l'expedient. 
Per informe tècnic de valoració de les ofertes presentades, emès el dia 22 d'abril del 
2015 pel cap de secció de Parcs, Jardins, Rius i Paisatges, Pere Pascua Vila, el  
director  de  brigades  de  sostenibilitat,  Marc  Rosdevall,  els  Tècnics  de  Parcs, 
Jardins,   Rius i Paisatge,  Christian   Geis   i   Ricard   Jorquera,   es   proposa 
l'adjudicació  dels  serveis  esmentats  a  favor  de  la  UTE  SOCIAL  JARDINERIA 
GIRONA,   conformada   per   GRUP   RAMON   NOGUERA (  FUNDACIÓ   MAS 
XIRGU-FUNDACIÓ MONTILIVI - FUNDACIÓ RAMÓN NOGUERA), FUNDACIÓ 
DRISSA I FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR LA SELVA . La Mesa de Contractació en 
reunió de data 24 d'abril del 2015, va proposar acordar l'adjudicació a favor de la  UTE 
SOCIAL JARDINERIA GIRONA. 
Mitjançant escrits presentats a aquest Ajuntament els dies 6 i 7 de maig del 2015 (RE. 
2015023151 i 2015023183), la representació de la FUNDACIÓ MONTILIVI, 
FUNDACIÓ RAMÓN NOGUERA i FUNDACIÓ MAS XIRGU, que formen part del 
GRUP RAMON  NOGUERA sol·licita a l'Ajuntament la voluntat de retirar la participació 
de la FUNDACIÓ MONTILIVI i la FUNDACIÓ RAMÓN NOGUERA a la UTE SOCIAL 
JARDINERIA GIRONA atès que no disposen de Centre Especial de Treball. 
La  Mesa  de  Contractació,  en  reunió  celebrada  el  dia  7  de  maig  del  2015  ha 
acceptat  dita  renúncia  i  proposa  l'adjudicació  dels  serveis  de  manteniment  i 
neteja dels rius i rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector de les  
Hortes  de  Santa  Eugènia  i  varis  sectors  de  parcs,  jardins i arbrat  viari  de Girona, a  
realitzar  per  centres  especials  de  treball  a la  futura  UTE SOCIAL JARDINERIA   
GIRONA, formada per la FUNDACIÓ MAS XIRGU (CIF G55121909), FUNDACIÓ 
DRISSA (G17588047) i FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR LA SELVA (G17830050), atès 
que els tres membres compleixen amb els  requisits  de  capacitat  i  solvència  
exigits  en  els  plecs  de  clàusules  que regeixen  la  licitació, i perquè  la  retirada  de  
les  dues  Fundacions  indicades  no implica  una  modificació  de  l'oferta  presentada  ja  
que en  els  escrits  es  declara que tot   i la renúncia   efectuada   per la FUNDACIÓ 
RAMÓN NOGUERA i FUNDACIÓ MAS XIRGU es manté la sol·licitud presentada per 
la UTE SOCIAL JARDINERIA GIRONA. 
De conformitat amb l'article 151.2 del TRLCSP, i el punt 2 de la clàusula XX del Plec 
de Clàusules Administratives Particular així com al punt sisè de l'acord de Ple de  
data 9  de febrer del 2015 en el que s'acorda delegar a l'Alcaldia- Presidència la 
facultat de requerir la documentació prevista a l'article 151.2 del TRLCSP,  s'ha 
procedit a  sol·licitar  la presentació de la documentació  prèvia  a l'adjudicació, així com 
a la constitució de   garantia a les empreses que conformaran la futura UTE SOCIAL 
JARDINERIA GIRONA. 
Atès que l'òrgan competent per adjudicar aquest contracte és el Ple de l'Ajuntament en 
tant que òrgan de contractació. I atès que el Ple se celebra en sessió ordinària el 
segon dilluns de cada mes, però que davant la celebració de les eleccions 
municipals el proper diumenge 24 de maig, es preveu que no se celebri un ple 
ordinari fins el proper mes de juliol. 
Atès que l'acte públic d'obertura de les proposicions es va efectuar el dia 7 d'abril del 
2015 i l'adjudicació s'hauria d'efectuar en el termini de 2 mesos des d'aquella data. 



 

De conformitat amb el previst a l'article 151 del TRLCSP. 
D'acord  amb  l'article  57.2  de  la  llei  30/1992,  l'eficàcia  quedarà  demorada  quan així  
ho  exigeixi  el  contingut  de  l'acte  o  estigui  supeditada  a  la  seva  notificació, 
publicació i aprovació posterior. 
"Primer.- ADJUDICAR la contractació dels serveis de manteniment i neteja dels rius i 
rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector de les Hortes de  Santa  
Eugènia  i  varis  sectors  de  parcs,  jardins  i  arbrat  viari  de  Girona,  a realitzar per 
centres especials de treball a la futura UTE SOCIAL JARDINERIA GIRONA,   
formada per la  FUNDACIÓ   MAS XIRGU (CIF G55121909), FUNDACIÓ DRISSA ( 
G17588047) i FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR LA SELVA ( G17830050), pel que fa als 
LOTS 1, 2, 3, 4, 5 i 6 per un import anual total, IVA inclòs,  de  sis-cents  trenta-nou  
mil  cent  dotze  euros  amb  vuitanta-set  cèntims (639.112,87  €),  d'acord  amb  les  
prescripcions  que  es  contenen  en  el  plec  de clàusules administratives particulars, 
en el plec de prescripcions tècniques i amb les condicions contingudes en l'oferta 
presentada. 
Pel que fa al LOT 1: RIUS I RIERES DE LES ZONES URBANES, l'import anual de la 
despesa ascendeix a cent vint-i-quatre mil cinc-cents quaranta-quatre euros amb  sis  
cèntims  (  124.544,06  €)  IVA  inclòs.  Aquest  import  es  desglossa  amb cent tretze 
mil dos-cents vint-i-un euros amb vuitanta-set cèntims (113.221,87€), de  pressupost  
nét  i  onze  mil  tres-cents  vint-i-dos  euros  amb  divuit  cèntims  (11.322,18€) d'IVA 
calculat a un tipus del 10%. 
Pel  que  fa  al  LOT  2:  HORTES  DE  SANTA  EUGÈNIA,  l'import  anual  de  la 
despesa ascendeix a quaranta-nou mil euros set-cents setanta-cinc euros amb 
trenta-set  cèntims  (49.775,37 €)  IVA  inclòs. Aquest  import  es  desglossa  amb 
quaranta-cinc   mil dos-cents cinquanta euros amb trenta-quatre   cèntims 
(45.250,34€), de pressupost nét i quatre mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb tres 
cèntims ( 4.525,03€) d'IVA calculat a un tipus del 10%. 
Pel que fa al LOT 3: BOSCOS MUNICIPALS,  l'import  anual  de la despesa ascendeix 
a cent quaranta-cinc mil dos-cents vint-i-nou euros amb quaranta-tres cèntims 
(145.229,43 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa amb cent trenta- dos mil vint-
i-sis- euros amb setanta-cinc cèntims (132.026,75€) , de pressupost nét i tretze mil 
dos-cents dos euros amb seixanta-vuit cèntims (13.202,68€) d'IVA calculat a un tipus 
del 10%. 
Pel que fa al LOT 4: ITINERARIS EN ENTORN NATURAL, l'import anual de la 
despesa ascendeix a trenta-dos mil quatre cents trenta-dos euros amb vint-i-un 
cèntims (32.432,21€) IVA inclòs. Aquest import es desglossa amb vint-i-nou mil 
quatre  cents  vuitanta-tres  euros  amb  vuitanta-tres  cèntims  (29.483,83€),  de 
pressupost nét i dos mil nou-cents quaranta-vuit euros amb trenta-cinc cèntims 
(2.948,35 €) d'IVA calculat a un tipus del 10%. 
Pel que fa al LOT 5: SECTOR  ESQUERRA  DEL  TER-  ST. PONÇ  -  PONT 
MAJOR-MONTJUÏC - ST.DANIEL, l'import anual de la despesa ascendeix a dos- 
cents   quaranta-vuit   mil   vuit-cents   trenta-sis   euros   amb   vint-i-set   cèntims 
(248.836,27 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa amb dos-cents cinc mil sis- 
cents quaranta-nou euros amb vuitanta-un cèntims (205.649,81€), de pressupost 
net i quaranta-tres mil  cent  vuitanta-sis  euros  amb  quaranta-sis cèntims (43.186,46 
€) d'IVA calculat a un tipus del 21%. 
Pel que fa al LOT 6: SECTOR EST VISTA ALEGRE, l'import anual de la despesa 



 

ascendeix a trenta-vuit mil dos-cents noranta-cinc euros amb cinquanta-nou cèntims 
(38.295,59€) IVA inclòs. Aquest import es desglossa amb trenta-un mil sis-cents  
quaranta-nou   euros   amb   vint-i-cinc   cèntims  (31.649,25€), de pressupost net i sis 
mil sis-cents quaranta-sis euros amb trenta-quatre cèntims (6.646,34€) d'IVA calculat 
a un tipus del 21%. 
L'import corresponent al període 1 de juliol i fins a 31 de desembre de 2015, és de  
tres-  cents  dinou  mil  cinc-cents  cinquanta-sis  euros  amb  quaranta-quatre cèntims 
(319.556,44 €) IVA inclòs. 
Amb  càrrec  a  la  partides  2015  202  17100  21005  i  2015  202  17100  21000  del 
pressupost municipal. 
La resta de 319.556,43 € amb càrrec al pressupost de l'any 2016. 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
Segon.- Condicionar l'adjudicació  dels  serveis  indicats  així  com  l'efectivitat  del 
present acord, al compliment  per  part de l'adjudicatària  del  requeriment  de 
constitució  de  la  corresponent  garantia  definitiva  i  l'aportació  de  la  resta  de 
documentació prevista  a l'article 151.2 del TRLCSP i al punt 2 de la clàusula XX del 
Plec de Condicions Administratives Particulars. 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l'oferta adjudicatària, queden detallades 
a l'informe de valoració dels diferents criteris d'adjudicació degudament puntuats, 
essent els següents: 
Criteris de valoració que depenen d'un judici de valor 
a) Projecte d'inserció sociolaboral presentat pel licitador: 
1. Es valorarà la proposta del projecte d'inserció sociolaboral presentat per l'empresa 
licitadora, i en concret els següents punts: 
- Disseny i metodologia dels itineraris personalitzats d'inserció: 1,25 punts 
- Indicadors d'avaluació i seguiment dels processos d'inserció laboral: 1 punt 
2.  El  seguiment  de  l'activitat  laboral  de  les  persones  amb  discapacitat  per  part 
d'una USAP (Unitat de suport de l'activitat professional). 2,5 punts. 
3.  Per  assegurar  la  correcta  execució  del  contracte  disposar  de  registre  oficial d'un 
servei de teràpia ocupacional i d'un servei prelaboral per a persones amb malaltia 
mental, situats a menys de 10 Km del lloc d'execució del contracte, com 
a unitats tècniques de suport als recursos humans, per garantir personal per a la 
cobertura de qualsevol incidència en el servei. 9 punts. 
4. Disposar en el moment d'inici i durant la prestació del servei de registre oficial de 
llar-residència i/o pisos tutelats, ubicats a menys de 10 Km del lloc d'execució del  
contracte,  que  facilitin  i  ajudin  a  la  cobertura  de  qualsevol  incidència  en  el servei. 9 
punts. 
5. Acreditar documentalment la realització d'accions de suport i serveis d'ajustament  
personal i social  mitjançant  la participació i col·laboració  directa amb dispositius 
públics o privats locals directament relacionats amb accions de formació i inclusió 
sociolaboral, que beneficiïn la prestació objecte del contracte. 2 punts. 
6. Demostrar l'execució d'accions integrades amb entitats socials d'àmbit local per  a  
la  promoció  de  la  inclusió  social i laboral de col·lectius de persones vulnerables. 2 
punts. 
7. Acreditar a l'inici de l'execució del contracte que es disposa d'equips tècnics propis 
o bé en col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre, per tal de 



 

desenvolupar processos  d'inserció  laboral,  prioritzant  el  treball  en  xarxa  amb 
agents locals. 2 punts. 
b) Qualitat tècnica del servei ofertat: 
Es valorarà la proposta i estratègies per al desenvolupament del servei segons es 
disposi en la memòria presentada, valorant-se l'estructura, la qualitat, el detall i el 
nivell de coherència de l'oferta, i en especial, els següents aspectes: 
- Pla de treball setmanal a realitzar, especificant el desenvolupament del mateix 
durant  l'any,  i  els  controls  de  qualitat  i  les  freqüències  en  la  realització  de  les 
operacions. 9 punts. 
- La organització pel desenvolupament del servei tant dels mitjans materials com 
personals.  Es  valorarà  entre  d'altres  aspectes  la  major  dedicació  del  personal 
adscrit  a  cadascun  dels  sectors  (hores)  i  el  seguiment  d'aquest  per  part  del 
contractista. 5 punts. 
- Per aportació d'equip tècnic de suport al servei objecte del contracte. 3 punts. 
- La utilització de vehicles i maquinària que funcioni  amb  biodièsel, energia elèctrica  
o altres tipus d'energies alternatives i la utilització d'olis lubricants, reciclats i biològics. 
0,5 punts. 
Criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules: 
a) Persones amb especials dificultat d'inserció laboral 30 punts b) Oferta econòmica 
20 punts 
TOTAL PUNTUACIÓ: 96,25 PUNTS 
La valoració dels diferents criteris d'adjudicació s'adjunten com a documents annexes a 
la notificació del present acord. 
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques reguladors de la 
contractació 
El termini de la durada del contracte serà de 2 anys i es podrà prorrogar, d'any en 
any, per dues anualitats més, per comú acord de les parts. 
Quart.-  NOTIFICAR  l'adjudicació a les Fundacions  que  conformaran  la  futura UTE  
SOCIAL JARDINERIA GIRONA, així com a les Fundacions Montilivi i Ramon Noguera. 
Cinquè.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte mitjançant anunci al Perfil del 
Contractant, de conformitat amb l'article 151.4 del TRLCSP. 
Sisè.- La formalització del contracte no es podrà efectuar   abans   de   que transcorrin  
15  dies  hàbils  des  de  que  es  remeti la  notificació de la present adjudicació als 
licitadors, de conformitat amb l'article 156.3 del TRLCSP. 
 
Presenta la proposta la Sra. Planas, regidora delegada d’Hisenda i Règim Interior, qui 
exposa, en el Ple del 9 de febrer es va aprovar l’expedient de contractació 
administrativa del plec de clàusules administratives; el 24 de març es va finalitzar el 
termini de presentació de les propostes. Es presentaven sis lots i les va presentar la 
UTE Social Jardineria Girona, la qual ha reunit totes les condicions i, per tant, hi ha 
l’adjudicació del manteniment d’aquesta neteja. 
 
Obert debat intervé la Sra. Barbero, qui exposa, en representació dels meus 
companys Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana i Quim Bonaventura, dir que 
celebro que les moltes hores dedicades per diferents persones, entre les quals em 
trobo, per elaborar aquestes bases d’aquest concurs que està reservat als centres 



 

especials de treball hagin tingut un resultat positiu, ja que no han rebut cap al·legació 
en contra, i, a més a més, pel que sabem, serviran de base en concursos similars als 
d’altres pobles i ciutats. 
Per tant, estem molt contents que, malgrat els entrebancs d’última hora que s’han 
produït i alguns qüestionaments inicials, avui es proposi adjudicar el contracte a la 
UTE Social Jardineria Girona. I ens alegra en especial perquè aquest contracte serà 
una injecció econòmica important per a aquests centres, que, com tothom sap, fan  
una tasca immillorable i insubstituïble i que tota la societat hauria d’agrair, ja que per 
desgràcia estan patint una manca important de suport econòmic per part de les 
administracions, i en especial de la Generalitat de Catalunya, que amb les seves 
retallades les està abocant a la precarietat. 
El nostre vot serà favorable.  
 
Fa ús de la paraula la Sra. Terés, regidora del grup municipal d’ICV-EUiA, qui 
manifesta, nosaltres també pensem que tenim una nova oportunitat ben aprofitada per 
poder, doncs, canalitzar tot el que han estat les clàusules socials d’aquest Ajuntament, 
que anaven en una doble direcció, recordem-ho, una era la reserva de contractes –i 
aquest seria un exemple–, però la novetat i l’accent continua sent el de poder reservar 
places per a la resta de contractes municipals. 
Per tant, penso que, bé, no està de més que cada vegada, doncs, que fem present 
aquest document tan important que es va aprovar en aquest Ajuntament per respectar 
les clàusules socials de la contractació municipal, cal la pena ressaltar-ho perquè crec 
que és una feina de la qual ens hem de felicitar tots i totes. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 
 
9. Estimar en part les al·legacions presentades i aprovar definitivament el Pla 
de Millora Urbana Can Turon. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 17 d'octubre de 2011, va 
aprovar  inicialment el Pla de Millora Urbana Can Turon, que va ser sotmès  a 
informació pública, mitjançant edictes publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 5992, del dia 26 d'octubre de 2011, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. 213, de 8 de novembre de 2011, i en el Diari de Girona 
del dia 26 d'octubre de 2011. 
Essent de  promoció privada es va notificar individualment a tots els propietaris 
inclosos en el seu àmbit. 
Així  mateix  es  va  requerir  a  la  promotora  perquè  aportes major  informació al 
projecte, si bé d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics  municipal  es 
considerava suficient el document presentat per a la seva aprovació inicial. 
Durant el termini d'informació pública es va presentar un escrit d'al·legacions a nom 
de les Sres. M. Dolors Abel Pibernat, Rosa Maria Abel i Maria Assumpció Abel 
Cañet. 
Cal  dir  que  en  l'escrit  d'al·legacions,  les  interessades  manifesten  que  han 
interposat recurs en via contenciosa administrativa contra l'acord de la Comissió 



 

Territorial  d'Urbanisme  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de  data  27  de  juliol  de 
2011, pel qual s'aprova definitivament la modificació puntual núm. 39 del PGOU que 
dóna suport i cobertura jurídica al present PMU, no obstant, en posterioritat han 
desistit de l'esmentat recurs. 
En relació a la resta d'al·legacions, si bé extenses es concreten en els següents 
aspectes: innecessarietat de la modificació puntual núm. 39 d'adaptació d'usos 
comercials  al  Decret  1/2009,  que  l'Ajuntament  va  tramitar  separadament  i  que 
tenia incidència sobre el Sector de Can Turon pel que fa als usos, atès que el 
sector  ja  havia  estat  desenvolupat  arran  del  projecte  de  reparcel·lació  aprovat 
definitivament l'any 2004; innecessarietat del PMU atès que la modificació de la 
qualificació es produeix sobre una única finca de les totals incloses en l'àmbit; la 
consideració  que  les  càrregues  derivades  de  l'increment  d'aprofitament  han  de ser 
suportades únicament per la finca objecte de transformació, així com altres que  es  
puguin  derivar  d'aquesta  actuació  urbanística;  es  considera  arbitrària aquesta 
modificació, atès que d'acord amb el planejament vigent l'ús comercial en l'àmbit de 
Can Turon ja és admès per aquells establiments que la normativa sectorial 
considera singulars. 
En  relació  a  l'anterior  és  d'assenyalar  que  la  Modificació  puntual  núm.  39  del 
PGOU que les al·legants varen optar finalment no recórrer, i que a data d'avui és 
ferma, és l'instrument de planejament que dóna cobertura jurídica al present Pla de 
Millora Urbana. 
Igualment significatiu és el fet que, a més de l'anterior instrument de planejament,  es  
va  tramitar també la modificació de la delimitació de la trama urbana del municipi de 
Girona,  que  inclou  el  Sector de Can Turon, i que  la mateixa va ser aprovada  pel 
Director  General de Territori i Sostenibilitat  per acord  de  data  7  de  maig  de  2012,  
amb  la  finalitat  d'ampliar la trama urbana consolidada del municipi de Girona, 
modificació   degudament justificada i motivada en el seu dia, que no ha estat objecte 
de recurs tampoc per part de les al·legants. 
Respecte a la càrrega derivada de la modificació d'usos, cal acceptar l'al·legació en 
el sentit que anirà únicament per compte de la mateixa, no obstant, la resta de 
càrregues que hagin d'imposar-se al sector hauran de complir amb el principi 
d'equidistribució de beneficis i càrregues que disposa l'article 7 del DL 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual  s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, modificat parcialment 
per la Llei 3/3012, de 22 de febrer. 
Pel que fa a les modificacions referides a la urbanització del sector, les mateixes 
porten causa de les condicions necessàries a fi que dit sector quedés inclòs dins la  
trama urbana consolidada del municipi de Girona, a la qual ens hem referit 
anteriorment, sense que en cap cas suposi una reurbanització global, sinó 
l'acondicionament de determinats espais. 
D'acord amb l'exposat es proposa estimar parcialment les al·legacions presentades  
per  les  Sres.  M.  Dolors  Abel  Pibernat,  Rosa  Maria  Abel  i  Maria Assumpció Abel 
Cañet. 
L'aprovació  inicial  del  PMU  36  Can  Turon  va  ser  objecte  del  preceptiu  informe 
tècnic, en el qual es considerava procedent l'aprovació inicial del document, sens 
perjudici que previ a l'aprovació definitiva es completés el mateix amb determinada 
documentació, així com que es clarifiquessin determinats extrems. 
Així mateix, resulta important l'informe favorable emès per la Comissió Territorial 



 

d'urbanisme de la Generalitat de Catalunya, en el tràmit dels articles 79.2 i 85.5 del   
DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, que 
consta a l'expedient, sens perjudici de les recomanacions que en el mateix 
s'inclouen, a fi de ser, també incorporades en el document objecte d'aprovació 
definitiva. 
Respecte del compliment de les incorporacions tècniques cal estar al que disposa  
l'informe  favorable  emès  pels  serveis  tècnics  municipals  que  consta  a l'expedient. 
Per tot l'anterior, la Comissió Informativa de Promoció i Ocupació proposa al Ple 
l'adopció del següent acord: 
Primer.- ESTIMAR en part les al·legacions presentades pel Sr. Josep Marquès 
Ororbia en nom i representació de les Sres. Dolors Abel Pibernat i Rosa Maria i 
Maria Assumpció Abel Cañet, en base als raonament  continguts en la part expositiva 
del present acord, del que se'n donarà trasllat a les al·legants. 
Segon.-  Aprovar  definitivament  el Pla de Millora Urbana Can Turon, de conformitat 
amb el que disposa l'article 81 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova  el  Text  
refós  de  la  Llei  d'Urbanisme,  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,  en  compliment  del  que  disposa  l'article  88  de 
l'esmentat Decret 1/2010, de 3 d'agost. 
 
Intervé el Sr. Ribas, regidor delegat d’Urbanisme i Activitats, qui exposa, com vaig 
explicar a la comissió, aquest tema es tracta del desenvolupament privat d’un pla de 
millora urbana a iniciativa, com deia, privada i desenvolupament del planejament 
general. S’ha fet el tràmit d’estimar parcialment les al·legacions i, per tant, supera els 
dos tràmits establerts legalment per poder desenvolupar-lo. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per dinou vots 
a favor dels grups municipals de CiU, PSC, PPC i els regidors i regidores no adscrits, 
dos vots en contra del grup municipal de la CUP i dues abstencions del grup 
municipals d’ICV-EUiA.  
 
MOCIONS 
 
10. Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ICV-EUiA en suport a 
la xarxa ciutadana de suport a la querella Argentina contra els crims del 
Franquisme i a les accions judicials de la querella  4591-10  del  Jutjat número 1 
de Buenos Aires. 
 
Que el juliol de 1936 la revolta militar, i la posterior Guerra Civil, encapçalada pel 
dictador Franco va enderrocar el Govern legítim de la República i va instaurar un règim 
totalitari basat en la persecució i l'aniquilació física dels defensors de la llibertat, de la 
justícia social i dels drets de les persones. 
Que aquell règim dictatorial va ser mantingut per l'exèrcit, l'oligarquia i una part de   la 
jerarquia de l'Església catòlica durant els següents quaranta anys, mitjançant una  
ferotge repressió a l'oposició democràtica i utilitzant mitjans qualificats de genocidi 
contra el seu propi poble. 
Que un cop mort el dictador i davant de l'embranzida de la lluita popular i la pressió  



 

internacional, es va produir un canvi de règim sense ruptura a l'estat espanyol, i sense 
condemnes al franquisme. 
Que durant la dictadura i fins a l'arribada de la democràcia, van ser moltes les 
persones, entitats, associacions, sindicats, partits polítics a la clandestinitat, i 
moviments socials, que van lluitar persistentment per recuperar els drets humans i les 
llibertats vulnerats per la dictadura franquista. 
Que un primer pas en el procés de recuperació de la memòria històrica va ser la Llei 
de la memòria històrica (Llei 52/2007 aprovada per les Corts Generals el 26 de 
desembre). 
Que  35  anys  després,  una  jutgessa  argentina  inicia  una  causa  contra  el 
franquisme i els seus protagonistes vius, per delictes de genocidi i crims contra la 
humanitat. Es tracta de delictes que no prescriuen i no poden ser amnistiats per cap  
tipus  de  "llei  de  punt  final".  Tramitada  des  d'instàncies  internacionals,  la querella 
comença a esquerdar el mur d'impunitat del franquisme, el qual tantes persones i 
organitzacions socials i polítiques han combatut. 
Que la querella és un fet d'importància transcendental en la lluita per la Justícia, la 
Veritat i la Reparació dels danys causats a les centenars de milers de víctimes del 
franquisme i que l'Ajuntament de Girona va aprovar una moció per adherir-se a la 
querella  argentina contra els crims del franquisme. 
Que recentment l'Audiència Nacional Espanyola ha decretat l'arxivament de les 
diligències obertes a propòsit de les ordres de detenció amb finalitats d'extradició 
contra diverses persones vinculades amb el règim franquista, iniciades per la justícia 
argentina. 
 
Per tots aquests motius, els grups municipals de la CUP i ICV-EUiA, proposen al Ple 
municipal l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DONAR suport a les ordres d'extradició i detenció contra les persones 
responsables de crims que ha dictat la magistrada argentina  impulsora de  la querella 
contra els crims del franquisme. 
Segon.- Fer arribar aquest acord a la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella 
Argentina. 
 
Presenta la proposta el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, 
qui exposa, tal com havíem acordat seré molt breu en la intervenció. Després, el 
senyor Olòriz farà l’altra part, perquè l’hem presentat conjuntament els grups 
municipals d’Iniciativa i de la CUP. 
Hem presentat aquesta moció a petició de la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la 
Querella Argentina, que és una entitat que està treballant per la recuperació de la 
memòria històrica i perquè no quedin en entredit els crims comesos en el marc de la 
dictadura franquista.  
Ja fa temps que es va presentar una querella a Argentina, la querella coneguda com a 
4591.10. Diversos municipis del nostre país van donar suport a la querella, i Girona va 
ser un d’ells. I ara en què el Jutjat número 1 de Buenos Aires va donar ordres 
d’extradició i que l’Audiència Nacional espanyola ha decidit arxivar aquestes ordres 
d’extradició i bloquejar-les, és el moment que els municipis de Catalunya donin suport 
a la petició perquè aquesta querella tiri endavant i que l’ordre d’extradició no quedi 



 

bloquejada. 
És per això que nosaltres hem presentat aquesta moció i els demanem que per fer 
justícia a la memòria de les persones que van patir la violència del franquisme, doncs 
puguin ser reparades. Per això hem presentat aquesta moció i esperem que hi donin 
suport. Moltes gràcies. 
 
Intervé el senyor Joan Baptista Olòriz, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, qui 
exposa, primer de tot, disculpar-nos amb els altres grups que també sabem que 
podrien haver perfectament subscrit la moció, però, com tots saben, la infraestructura 
relativament petita d’alguns d’aquests grups que estan aquí ens ha portat a no poder 
fer l’acció a què ens havíem compromès.  
Nosaltres considerem que aquesta proposta, en la mesura en què sigui aprovada per 
altres grups, és una proposta conjunta, assumida d’una manera global. No he de dir 
gaire res més. 
Potser fer referència a la samarreta d’en Jordi Navarro: jo diria que, en aquest cas, és 
obvi que encara en aquest país no hi ha un procés judicial que pugui fer avançar el 
que en aquell moment es va parar. I quan dic «aquell moment», és el 23 de febrer de 
1981. Molts pensem que la transició va acabar sobtadament i que hauria passat com a 
altres països amb dictadura que mai les amnisties de manera local i circumstancial es 
convertissin en universals. Els drets que estan signats pels governs de l’Estat 
espanyol, saben que els crims contra la humanitat no prescriuen, per tant, esperem 
que si la justícia argentina veu bloquejada de nou per la justícia espanyola aquests 
fets, no sigui massa lluny, tard o d’hora, la justícia espanyola o la catalana pugui fer 
possible que aquests crims s’hagin de pagar, s’hagin de pagar moralment, però 
s’hagin de pagar. Res més. 
 
Demana la paraula el senyor Àngel Quintana, regidor no adscrit, en nom dels regidors 
no adscrits que representa. 
 
El senyor alcalde comenta que en principi s’havia convingut que els grups més enllà 
de defensar la moció, ho deixaríem aquí, no es faria debat i es procediria a la votació. 
El senyor alcalde agraeix al senyor Quintana la seva voluntat d’intervenir.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-un vots a favor dels grups 
municipals de CiU, PSC, la CUP, ICV-EUiA, i els regidors i regidores no adscrits, 
senyor Carlos Palomares Safarrés, senyor Carles Bonaventura Cabanes, senyora 
Glòria Plana Yanes, senyora Pia Bosch i Codolà, senyor Xavier Amores Bravo, senyor 
Àngel Quintana Morraja, senyora Amèlia Barbero Rivera i senyor Joaquim 
Bonaventura Ayats, i dos vots en contra del grup municipal del PPC.  
 
Intervé el senyor alcalde, qui explica que es va convenir igualment que tampoc hi 
hauria els precs i preguntes, de manera que passaríem a l’apartat de donar peu que la 
gent que tingui desig de prendre la paraula per acomiadar-se, atès que no es presenta 
a les properes eleccions, ho pugui fer. 
Jo abans de donar peu, sí que voldria fer un esment especial també d’una altra 
persona que deixa aquest Ajuntament, que és la secretària, la Glòria Gou, que, com 
saben, perquè es va comentar en l’anterior Ple, ha demanat trasllat a la seva plaça 



 

d’Olot, ella és filla d’Olot. I després d’uns quants anys de prestar un bon servei a 
Girona, crec que el Ple de l’Ajuntament i l’alcalde en particular li devem una gratitud.  
No han estat temps fàcils ni lineals, perquè han passat d’un extrem a l’altre, d’una gran 
intensitat, diguem-ne, econòmica, una greu crisi, amb canvis legislatius, canvis socials, 
canvis administratius, i crec que puc parlar pels meus antecessors també, que han 
trobat en la secretària un caràcter pacient i resilient, que malgrat totes aquestes 
anades i vingudes legislatives, administratives, que han estat complexes i no fàcils de 
resoldre, han trobat una col·laboradora lleial, una bona persona, una persona honesta, 
una persona entregada al servei públic i una persona que no ha tingut mai la porta 
tancada per a cap dels grups. I ho dic jo ara com a alcalde, però ho puc dir també 
quan em va tocar estar a l’oposició. I estic convençut que els grups de l’oposició han 
trobat en la secretària aquesta mateixa actitud hi hagués qui hi hagués i tingués la 
funció que hagués tingut.  
Fins i tot, aquest caràcter pacient i resilient li ha permès escriure una novel·la d’èxit, 
com saben tots els regidors, ha pogut cultivar la seva faceta literària, cosa que ens 
honora, perquè tenir servidors públics que tinguin una veta humanista em fa l’efecte 
que això és bo, i ho dic amb tota seriositat: és molt bo que les persones que tenen 
aquest tipus de responsabilitat, tan alta responsabilitat tinguin, expressin de cara a la 
societat aquest comportament de compromís i de sensibilitat humanista com el que 
t’ha caracteritzat a tu, Glòria. 
En nom meu, i estic convençut que en nom de tots els regidors i també de mandats 
anteriors, desitjar-te una molt bona estada a Olot, que puguis fer la teva carrera 
professional allà, que tinguis una llarga vida. També has tingut tristament sotracs a la 
teva vida en aquests anys, doncs, que puguis veure complert el teu projecte de vida i 
el teu projecte professional a la ciutat que et va veure néixer. 
També pots prendre la paraula. I a partir d’ara, si algú desitja prendre la paraula, amb 
molt de gust li concediré. Si tu, Glòria, vols prendre la paraula, també crec que tots t’ho 
agrairem. 
 
Fa ús de la paraula la senyora M. Glòria Gou, secretària general, qui expressa, vull 
donar les gràcies i dir que he intentat fer el millor que he sabut la meva feina sense 
escatimar, em sembla, ni esforços ni temps, i que, la veritat, també he tingut el rebot 
de tots: dels regidors d’ara, dels anteriors, evidentment, de l’alcalde, també de 
l’anterior alcaldessa, l’Anna Pagans, i sobretot també de tot el personal de 
l’Ajuntament, que m’han fet la feina molt fàcil i entre tots i la seva complicitat m’han fet 
la feina més senzilla. 
 
(Aplaudiments.) 
 
Intervé el senyor Joaquim Bonaventura, regidor no adscrit, qui manifesta, fer l’última 
intervenció per entrar en el capítol d’agraïments i fer un comentari. El tema del 
comentari està relacionat amb les persones amb discapacitat, jo ho sóc, no represento 
aquí les persones amb discapacitat; tots els que estem aquí les representem. I, bé, jo 
només volia fer un comentari: que en temps de crisi aquest col·lectiu sempre ha tingut 
especials dificultats. Ja les ha tingut quan no hi ha crisi, llavors, en el moment que hi 
ha crisi, encara ho ha tingut molt i molt més difícil. 
La millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat no depèn, 



 

lògicament, d’un ajuntament, però sí que un ajuntament pot contribuir-hi molt. Els 
demanaria que en el futur tots i cadascun de vostès, i en la mesura en què vostès 
puguin, contribueixen que la vida de les persones amb discapacitat pugui ser millor i, 
per tant, les decisions polítiques siguin una mica més justes. 
En l’apartat d’agraïments, jo els volia agrair a tots vostès, lògicament, però d’una 
manera molt i molt especial al meu grup, encapçalat per Pia Bosch, que és una dona 
que fa quatre anys va demanar-me si volia formar part de la llista municipal, hi vaig 
participar, no vaig entrar, vaig quedar vuitè de la llista. I, per tant, fins que en Ramon 
Ceide no va plegar, jo vaig entrar a substituir-lo i, per tant, he estat uns mesos aquí. 
Però penso que ha estat una experiència personal interessant i en certa manera 
recomanable. I jo diria que seria bo que tots els ciutadans, d’alguna manera o altra, es 
plantegessin tenir aquesta mica de vocació de servei públic i poder participar en la 
vida municipal de la seva ciutat. Penso que és apassionant. 
La Pia Bosch a mi m’ha transmès això, la passió una mica per Girona, tots aquests 
anys i també abans, perquè fa molts anys que ens coneixem.  
I aquest agraïment també el vull fer extensiu als meus companys de grup: al Xavier 
Amores, a l’Àngel Quintana i a la Meli, tots ells són magnífiques persones. I penso que 
són també una gran amistat, perquè amb tot el que ha  passat al llarg de tot aquest 
període, fa que els amics de trinxera siguin al final amics per a tota la vida i fa que hi 
hagi una germanor que sigui fins i tot una mica difícil d’explicar. Per tant, a tots ells els 
agraeixo bàsicament aquesta experiència, aquesta companyonia i aquest saber fer. 
Volia també tenir unes paraules d’agraïment per a en Ramon Ceide perquè és un 
gentleman de la política, és una persona que tot l’Ajuntament aprecia, que tots i 
cadascun de nosaltres li fem consultes i és una persona important a la vida de la ciutat 
de Girona. El fet que ell renunciés generosament, quan no havia de fer-ho, era també 
una mica perquè entrés gent nova, i és una possibilitat que jo he pogut gaudir. I això, 
jo li ho haig d’agrair. 
I, finalment, a part d’agrair-los a tots vostès, també volia tenir un record per a la Cuca 
Mascort, que és una persona que jo no vaig arribar a conèixer massa, però que he vist 
la seva feina, al que es dedicava, i em sembla que era una persona molt interessant i 
que ens hagués fet falta i que, en certa manera, penso que avui l’hem de tenir present. 
I jo l’hi tinc. 
I res més, desitjar-los a cadascun de vostès personalment, molta sort en el camí, que 
tinguin present el que els he dit. I, en fi, això és una classe, vull dir el Ple municipal és 
com una classe on la gent funciona per colors, per opcions polítiques i, per tant, és 
lògic que hi hagi aquesta espècie de batalles constants, democràtiques, lògicament, i 
només dir-los que ha estat un honor participar-hi i que a mi, en certa manera, em 
tindran a disposició de la ciutat. Moltes gràcies. 
 
(Aplaudiments.) 
 
El senyor alcalde agraeix la intervenció del senyor Joaquim Bonaventura i dóna la 
paraula a la senyora Amèlia Barbero. 
 
Intervé la senyora Amèlia Barbero, regidora no adscrita, qui expressa, va ser l’any 
1999 quan en Joaquim Nadal em va oferir formar part de la seva candidatura a les 



 

eleccions municipals, Déu n’hi do, han passat setze anys des d’aquella data. Segons 
com es miri, pot semblar una eternitat, però, sincerament, a mi m’han passat volant. 
Amb tota la humilitat, us dic que marxo bastant satisfeta de la meva feina, una feina 
amb encerts i també, segurament, amb errades. Això sí, de les mancances i dels 
errors que hagi comès assumeixo el cent per cent la meva responsabilitat, ja que han 
passat malgrat el saber fer del personal municipal. 
El que puc assegurar és que tots aquests anys he treballat sempre per a la meva 
ciutat amb el cap i amb el cor: amb el cap, perquè he volgut ser una regidora eficaç 
amb les meves accions polítiques, també perquè he intentat ser una regidora eficient 
en la utilització dels recursos municipals i, per damunt de tot, he volgut ser una 
persona honesta, austera i responsable. I com deia també, amb el cor, perquè la meva 
passió per Girona, per la seva gent, pels seus carrers, per les seves places i els seus 
racons ha estat guiada sempre pel desig de millorar les condicions de vida dels 
gironins en tots aquells aspectes que fossin vitals per a ells i per a les seves famílies. 
He procurat ser objectiva i justa, i m’agradaria pensar que ha estat així. També una 
persona pròxima, i per això, la porta del meu despatx ha estat sempre oberta per a 
tothom: per als ciutadans i ciutadanes de qualsevol barri, i també ha estat oberta per a 
tots els treballadors municipals. 
I si en algun moment d’aquesta llarga etapa com a regidora alguna persona no s’ha 
sentit atesa com es mereixia, aprofito l’oportunitat que tinc avui per demanar-li 
sincerament mil disculpes. 
Des del meu àmbit polític he col·laborat i he aportat els meus granets de sorra al 
creixement de la ciutat, a un creixement tangible en equipaments públics, culturals, 
educatius, esportius, veïnals, que no citaré per no enrotllar-me, però dels quals els 
gironins estan gaudint ara sense cap dubte. 
També he compartit i he participat en el creixement social i cultural de Girona, en el 
desenvolupament i la implementació de noves polítiques per als diferents sectors que 
conformen la societat gironina, sempre amb l’objectiu que el creixement econòmic i 
social que s’estava produint en aquells anys revertís en una millora de la qualitat de 
vida dels gironins i gironines i, especialment, d’aquells col·lectius més vulnerables i 
que més ho necessitaven. 
I si alguna cosa lamento avui és la profunda crisi que està patint Girona, una situació 
que ha desembocat en una gran desigualtat entre les persones en funció del barri on 
viuen. 
Fa uns dies Josep Ramoneda, el filòsof, en una conferència a la qual vaig assistir, 
recordava que la desigualtat ha arribat a un punt catastròfic, a uns límits desconeguts 
des de fa anys, i és el principal factor que desequilibra i trenca la nostra societat. La 
diversitat no és el problema, sinó la solució, i la democràcia no té cap sentit si no 
existeix la igualtat d’oportunitats per a tothom. Per això, jo penso que és cabdal que 
totes les administracions, i en particular la municipal, lluitin fermament per eradicar-la, 
no des de la compassió ni tampoc des de la caritat, sinó des de l’assumpció que el 
principal paper dels serveis públics és garantir els drets fonamentals de les persones. 
I ara ve el torn dels agraïments: avui que deixo la primera línia en la política municipal, 
crec que és el moment oportú per fer palès el meu agraïment, en primer lloc, a en 
Joaquim Nadal, l’Anna Pagans i la Pia Bosch per la confiança que van dipositar en mi 
quan em van oferir formar part dels seus equips municipals. Espero no haver-los 
defraudat. I dir que per a mi ha estat un plaer treballar amb tots ells i especialment 



 

aquests últims quatre anys amb la meva amiga i companya Pia Bosch. També, per a 
mi ha estat un gran honor ser regidora i tenir la gran oportunitat de treballar per a la 
meva ciutat. 
En segon lloc, vull deixar constància i fer arribar el meu reconeixement a tots els 
regidors i regidores tant del Govern com de l’oposició amb els quals he compartit 
diferents mandats, ja que de tots ells he pogut aprendre moltes coses i m’han ajudat a 
créixer políticament cada dia.  
Per descomptat que vull agrair de tot cor als treballadors municipals de totes les 
escales i categories professionals –a tots– la col·laboració tècnica i el suport 
incondicional que m’han donat sempre, gràcies als quals he pogut desenvolupar la 
meva feina amb més facilitat i obtenir millors resultats. 
I vull dedicar un agraïment especial a aquelles persones que durant els anys de 
govern han compartit amb mi tantes jornades, tantes hores, tants maldecaps, però 
també tantes alegries quan hem aconseguit allò que ens proposàvem. Amb ells i elles 
he treballat estretament durant dotze anys per tirar endavant nous projectes i el dia a 
dia de la gestió municipal. 
Em permetran, com un petit homenatge, que citi els responsables en representació de 
tots els treballadors que formaven part dels diferents serveis: gràcies a en David 
Àlvarez, Xavier Casado, Lídia Font, Milagros Hernández, Marta Huici, Dani Expósito, 
Alberto Jaen, María Rosa Mañas, Joan Mis, Cinto Paredes, Joan Samper, Mercè 
Rovira, Lluís Pau, Joan Vila i Mercè Vilamitjana. Espero no haver-me oblidat de ningú. 
També vull dedicar un record molt cordial al conjunt de representants sindicals, amb 
els quals hem passat molts dies discutint i treballant per aconseguir successius 
convenis laborals que recollissin d’una forma convenient i satisfactòria els drets i 
deures de tot el personal municipal, sense distinció entre funcionaris i laborals. 
I tot i que l’alcalde ja ha parlat de la secretària, jo també vull fer una menció especial a 
la senyora Glòria Gou, amb la qual he tingut no tan sols una molt bona relació política 
professional, sinó també una relació d’amistat, que espero continuar mantenint al nou 
destí. El seu tracte amable –ja s’ha dit–, la total disponibilitat, el seu recolzament en 
totes les qüestions jurídiques en les quals jo necessitava un assessorament especial 
han estat cabdals perquè la meva feina es realitzés amb normalitat i sempre dintre de 
la legalitat. Moltes gràcies, Glòria, et desitjo el millor del món en la nova etapa, tant pel 
que fa a la teva vida professional com la personal, i espero que perduri l’amistat entre 
nosaltres. 
Com he dit abans, avui deixo la primera línia de la política, però no tinguin cap dubte 
que com a socialista, catalanista i sobiranista, des de la meva formació política, MES  
(Moviment d’Esquerres), seguiré treballant des de la proximitat per construir una ciutat 
i un país més just, més inclusiu, més solidari i més sostenible. 
 
(Aplaudiments.)    
 
El senyor alcalde agraeix la intervenció de la senyora Amèlia Barbero i dóna la paraula 
al senyor Àngel Quintana.  
 
Intervé el senyor Àngel Quintana, regidor no adscrit, qui expressa, abans de venir aquí 
els meus companys em deien que si en el meu darrer discurs parlaria d’alguna 
pel·lícula, aleshores no ho tenia previst, però finalment he decidit parlar-ne. I recordo, 



 

doncs, que abans de l’1 de juliol del 2011, el vespre em vaig posar una pel·lícula a 
casa que es diu El último hurra, de John Ford, que per mi és la millor pel·lícula que 
s’ha fet sobre la política. I, aleshores, la vaig passar no perquè em dediqués a la 
política, perquè jo tampoc he tingut mai vocació de ser polític, sinó perquè és una 
pel·lícula que parla del pas del temps, d’aquelles coses noves que irrompen a la vida, 
les coses que deixes, allò que deixes enrere, i aleshores prometo, que el dia, em 
sembla que és el dia 13 de juny la tornaré mirar per recordar una mica el que ha sigut 
aquesta etapa. És una pel·lícula amb l’Spencer Tracy que val molt la pena.  
Bé, un cop aclarida la meva cita cinèfila, voldria fer una reflexió una mica sobre el que 
han sigut aquests quatre anys: aquests quatre anys, en el meu cas, jo recordo que un 
bon dia em va cridar la Pia Bosch –que sempre li ho agrairé– i em va dir si em volia 
dedicar a la política. Sempre havia estat una persona i ho continuo sent que sempre 
he estat a la vida ciutadana, que des del periodisme, des de molts de camins m’ha 
agradat participar, però, aleshores, jo entenia que sempre hi havia una diferència entre 
el que podríem considerar la política i allò que considerem el polític: la política com a 
camí que porta, doncs, cap a conquerir el poder i allò polític com a sistema de 
participació. I creia que la política municipal era de les millors formes, i ho continuo 
creient, de creure en el que és el polític, no tant com a aquest destí de governar o 
aconseguir el poder, sinó de participar. 
I crec que al llarg d’aquests quatre anys he après moltes coses: he après moltes coses 
sobre el que és la democràcia, sobre el que és la ciutat. A mi m’ha ajudat molt una 
mica per sortir del meu petit món –cadascú de nosaltres tenim els nostre móns–, jo he 
sortit del meu petit món i aleshores he conegut altres móns, altres realitats, altres 
costats de la ciutat. Sóc un apassionat de totes les formes de cultura i sempre hi ha 
hagut una cosa que m’ha mogut, que és la curiositat, aleshores, he pogut entendre 
moltes coses de com funcionaven, quin és el funcionament de la cultura des de l’àmbit 
de la política municipal, cosa que m’ha enriquit. 
I, per altra banda, jo crec, i ho diré sempre, que a la vida de tota persona, quatre anys 
de la vida tothom hauria de ser regidor. I crec que és una bona qüestió. Per què? 
Perquè probablement sent regidor et tornes més pragmàtic. I, aleshores, si alguna 
cosa m’he tornat és una mica més pragmàtic i, aleshores, sé com funcionen les coses, 
com de complexes que són les coses. I que, probablement,  en aquest món no existeix 
el blanc i el negre, sinó que tot és gris. I aleshores, això, crec que és una de les coses 
importants. 
És cert que ens ha tocat una legislatura difícil, una legislatura difícil i complicada, en la 
qual ha plogut molt, han passat moltes coses: hi ha hagut una persona que ens ha 
deixat, la Cuca Mascort, i voldria tenir la memòria de la Cuca, que estava asseguda 
aquí a davant nostre i que crec que era una gran persona. I, aleshores, una persona 
que la trobem a faltar i que ens ha sabut greu. 
Però, a part d’això, doncs, jo vaig començar en un grup determinat, aquest grup es va 
partir i he acabat en el grup dels regidors no adscrits. Jo que venia del sector 
independent, i continuo creient en una certa independència, reconec que el camí no ha 
sigut fàcil.  
I no han sigut fàcils aquests plens tan maratonians fins a les tantes de la nit, que sí 
que ara aconsellaria per als que vénen a darrere, que s’intentin escurçar, perquè és 
una de les coses fonamentals que hem d’aprendre una mica tots plegats. I, 
probablement, no ens cal parlar tant, sinó anar molt més al gra i, aleshores, podem 



 

acabar arreglant molt millor les coses. 
Bé, dit això, voldria entrar en el capítol dels agraïments. En primer lloc, voldria agrair a 
la Pia per haver-me donat aquesta oportunitat de participar en aquest món i conèixer 
la realitat del que és un ajuntament, cosa que, com he dit abans, crec que m’ha fet una 
mica més savi, i això sempre és bo. Per altra banda voldria agrair a tots els companys 
de l’ajuntament, de tots els partits, per aquests tres anys i deu mesos que hem estat 
junts, que ens hem trobat, cada primer dilluns de cada mes. Sempre he trobat a faltar 
algun sopar, i ho torno a dir, perquè crec que la convivència entre les persones té un 
manifest també amb els bons sopars, això és una cosa important. 
Agrair a en Carles Puigdemont, probablement, perquè ens hem trobat després de 
molts anys d’haver treballat, i estem cadascú en el nostre costat. Però, bé, no passa 
res, abans també ho estàvem, vull dir que la cosa continua. 
Agrair als regidors, tant als set que vam començar i a els cinc que he acabat, tot el 
camí que hem viscut junts, amb tots els maldecaps i tots els problemes. 
Agrair també, sobretot a Ramon Ceide perquè era una persona que ens va guiar molt i 
era com la veu de l’experiència que ens anava obrint camí i que després ell va deixar 
l’Ajuntament, però hi ha continuat sent; és una persona que també sí que sempre la 
tindrem al nostre costat. 
I, després, a tota la gent els suports tècnics que hem tingut, doncs, tant dels assessors 
del grup com de part dels tècnics de l’Ajuntament, que en un moment determinat quan 
hem tingut algun dubte o qualsevol cosa, sempre ens han ajudat. I també a la 
secretària i a l’interventor, que ens han acompanyat a tots els plens. 
I, sobretot, agrair a la meva família, a l’Ester, que gràcies a ella, quan la Pia m’ho va 
dir, va dir: «Va, tira endavant, ja no ve d’una.» A les meves dues filles, l’Irene i l’Alícia 
perquè també han vist que moltes vegades sortia de casa per anar a fer no sé què, 
però, bé, que anava a fer moltes coses.  
I, sobretot, per acabar, agrair la memòria del meu pare, que va morir quatre mesos 
abans que jo comencés aquesta aventura i probablement li hauria fet molta il·lusió 
veure’m aquí assegut, i recordar sobretot la seva memòria, que era una persona que 
era el barber d’Ullà, i  que sempre li agrairé tot el que em va ensenyar.  Moltes gràcies. 
 
(Aplaudiments.) 
 
Durant la intervenció del senyor Àngel Quintana s’ha incorporat a la sessió el regidor 
senyor Jordi Fàbrega.  
 
El senyor alcalde agraeix la intervenció del senyor Àngel Quintana i dóna la paraula al 
senyor Xavier Amores.  
 
Fa ús de la paraula el senyor Xavier Amores, regidor no adscrit, qui manifesta, fa uns 
mesos vaig decidir que en cap cas em tornaria a presentar de regidor a les eleccions 
que hi haurà d’aquí a uns dies. Va ser una decisió madurada per la distància entre el 
projecte polític que havia considerat com a propi i l’allunyament progressiu del partit 
amb el qual em vaig presentar el 2011. Probablement, seria reiteratiu resumir 
l’evolució personal i els canvis en la política del país en els temps tan convulsos que 
hem viscut al llarg d’aquests quatre anys. En tot cas, estan escrits, estan ben 
explicats, no voldria pas repetir-me. 



 

Penso que els projectes polítics, tot i ser col·lectius, sempre parteixen d’aquesta 
decisió individual inicial, primigènia de compromís per no restar indiferent en el que és 
comú de tots. Ara bé és aquesta mateixa llibertat personal que inicialment actua com a 
desencadenant, que després hem d’intentar conservar perquè faci de guia en les 
nostres decisions, i és en aquesta consciència dels propis valors i de les pròpies idees 
la que em va portar a passar de ser regidor del PSC a no adscrit i a marxar amb els 
altres companys en el marc del compromís amb el procés que viu el país. 
Avui en aquest darrer Ple, m’agradaria, en primer lloc, agrair la confiança dels 
ciutadans que el 2011 ens van votar, el partit que va fer possible també que ens 
presentéssim aquell 2011. Hem estat fidels a aquell programa amb què ens vam 
presentar d’un projecte socialdemòcrata i indiscutiblement catalanista. 
Vull agrair també als companys amb els quals he compartit tant en aquests quatre 
anys i amb els quals avui m’uneix una amistat sòlida construïda en una legislatura que 
de ben segur cap de nosaltres oblidarem: en Quim Bonaventura, amb el seu bon 
humor i voluntat incansable; l’Amèlia Barbero, que, com heu vist, coneix l’Ajuntament i 
coneix tots els barris i els sent com a propis com cap altre probablement; l’Àngel 
Quintana, que combina magistralment bonhomia i erudició, i és un plaer tenir-lo al 
costat quan parla de cine i quan no parla de cine també; en Ramon Ceide, que m’ha 
ajudat sempre. Segur que heu notat que en urbanisme en Ramon Ceide hi ha estat 
present durant els dos anys també que no hi ha estat. Jo li ho agraeixo molt, ha estat 
un referent, és una persona de la qual he après molt i que per mi és tot un exemple a 
seguir i he intentat seguir les seves màximes: en Ramon sempre em deia: «Xavier, 
heu de fer a l’oposició el mateix que faríeu al Govern.» I jo sempre he intentat tenir 
aquestes paraules al cap quan he fet de regidor aquests quatre anys. I molt 
especialment a la Pia, que em va donar tota la seva confiança. La Pia, tots ho sabeu, 
viu amb una intensitat la política d’una manera molt clara i d’una manera que a més, 
pels que estem més a prop, jo crec que es contagia en els millors valors del 
progressisme catalanista. És una persona sempre preocupada pels més febles, amb 
un indubtable compromís pel catalanisme inclusiu, la lluita de la desigualtat és una de 
les seves prioritats i mantenir el sentit institucional, respectar el passat sempre per 
construir el futur. I li vull donar les gràcies, Pia, per la confiança que em va donar.  
Vull agrair també als assessors que ens han ajudat, la Cristina i la Judit, sempre a 
disposició per donar un cop de mà, i en Carles, que és un jove excepcional, que et fa 
sentir confiança plena en la generació que vindrà. 
M’agradaria també agrair a tots els veïns, membres d’associacions, periodistes, agents 
de la societat civil, dels quals he pogut escoltar els seus neguits, m’han traslladat 
crítiques quan així sentien que no estàvem fent el que ells pensaven, i amb els quals 
sobretot he pogut parlar molt de la ciutat, he pogut conèixer millor la ciutat, l’he pogut 
estimar, l’he pogut valorar molt més del que ho feia a l’inici del mandat. 
Vull agrair també de manera molt sincera als tècnics municipals, que fan una feina 
extraordinària i que sovint o sempre no es reconeix quan ets un ciutadà més. Segur 
que tots els que estem a l’Ajuntament, tots els que som regidors coneixem la seva 
tasca, però a vegades fora de l’Ajuntament no és així. Vull agrair sobretot la paciència 
dels tècnics d’Urbanisme, de Promoció Econòmica i de Medi Ambient, que són amb 
els que he pogut parlar més sovint. 
També voldria dir unes paraules d’agraïment pels regidors de govern amb els quals he 
tingut ocasió de parlar més sovint: en Jordi Fàbrega, la Coralí Cunyat, la Marta 



 

Madrenas i en Carles Ribas, molt especialment, perquè amb tots ells he pogut 
coincidir de vegades amb les seves propostes, quan ha estat així els ho he reconegut i 
els ho he valorat, però també, evidentment, hi ha hagut crítiques i posicions diferents 
perquè, si era així, tenien arguments que sota la meva perspectiva eren importants i 
visions, potser, de la ciutat divergents. En cap cas hi havia tacticisme polític de 
desgast, ni molt menys, sinó que una contraposició de models.  
També voldria agrair a la resta de regidors del Govern i de l’oposició; hem compartit 
moltes hores –l’Àngel Quintana ho comentava abans–, probablement ha estat la 
legislatura en la qual els plens han estat més llargs. I per quedar-nos amb una vessant 
positiva, jo crec que això, si més no, fa que ens coneguem més, ens respectem més i 
també valorem l’esforç, la tenacitat, la feina que hem fet o han fet tota la resta de 
regidors. 
Voldria, com la resta de companys han fet abans, tenir un record especial per a la 
Cuca Mascort. La Cuca, a més, era veïna de Montjuïc, me la trobava molt sovint 
també més enllà del que era aquest Ple, i crec que tots la trobem a faltar. 
Recordo que un dia l’alcalde em va dir que des de l’oposició no els reconeixíem allò 
que estava funcionant a la ciutat –segur que l’alcalde se’n recorda–, i jo crec que en 
les meves intervencions sempre he intentat ser ponderat i tenir un punt de vista, 
doncs, que no sempre es centrava en la crítica, ni molt menys, però penso que el rol 
de l’oposició per constructiu que sigui, i que crec que ho ha estat, de fet, hem permès 
tirar endavant dos pressupostos municipals, hem votat favorablement molts dels temes 
en els quals coincidíem, o quan hem presentat mocions des del nostre grup, també 
hem rebut suport per part d’altres grups, inclús el del Govern, com en el cas de 
l’Agència de Promoció Econòmica o de la pobresa energètica, per dir dos exemples 
concrets. Però crec que el nostre rol era també donar èmfasi en allò que ens diferencia 
com a representació de la pluralitat: hi ha, probablement, tants models de ciutat com 
gironins hi ha. I probablement, nosaltres representàvem part d’un model i una visió del 
futur de la ciutat que podia ser coincident en alguns àmbits, però que en altres 
probablement no ho era. 
No em fa cap recança reconèixer a l’alcalde que a la ciutat s’ha avançat en alguns 
camps, com el turisme, i que hi ha hagut operacions importants per a la ciutat, a les 
quals hem donat suport, com, per exemple, el cas de la Clínica Girona o els canvis 
urbanístics de la Nestle, que crec que cal valorar la importància que han tingut i crec 
que tots ens en podem felicitar. 
En tot cas, aquests actius també són compatibles amb tot allò que hem assenyalat 
durant aquests quatre anys que no coincidíem, i que tranquils que no repetiré ara, ni 
molt menys, no és el moment, perquè per valorar el balanç d’un govern municipal no 
és ni tot blanc ni tot és negre, segurament en aquest punt intermedi poden trobar-se 
actius i passius com en qualsevol balanç. 
Sobretot, espero que els que vinguin construeixin sobretot allò positiu que els alcaldes 
i governs anteriors han fet, i això serveix per als governs Nadal, Pagans i Puigdemont, 
perquè la institució penso que roman i és la nostra obligació intentar que la institució 
sigui més sòlida, més respectable i sobretot més útil per als gironins que quan vam 
iniciar el mandat. Jo crec que això en part, s’ha aconseguit. 
No hi hauria res més frustrant per als ciutadans que l’etern retorn de recomençar 
processos, plans, reflexions, desmuntar allò que ha funcionat. I crec que els propers 
regidors haurien d’intentar aprofitar el millor dels trenta-sis anys de democràcia a 



 

Girona i, evidentment, construir el futur sense cap mirada nostàlgica al passat que ens 
eviti projectar el millor de la ciutat cap als propers anys. 
Finalment, voldria fer dos darrers agraïments més personals: el primer als meus pares, 
tots dos són pedagogs i mestres, que em van ensenyar a preocupar-me per tot el que 
hi ha al nostre voltant, a mirar més enllà de les quatre parets de casa, a animar-me a 
la implicació ciutadana, a posar a la meva disposició tants llibres com vaig voler i a 
recordar la història d’unes famílies humils, que venien en gran part de la immigració, a 
recordar penúries de familiars exiliats –el meu besavi va patir el camp d’Argelers, per 
exemple–, o la duresa de la vida de la postguerra per a la resta de la família que es va 
quedar.  
Des de la finestra del primer pis on vaig viure, al carrer Orient, allà a Can Gibert, es 
veia el final d’una ciutat que s’estava reinventant i a dotar de serveis, després vaig 
viure a Montjuïc o a les Pedreres, amb el pes històric del centre i, probablement, he 
viscut realitats molt diferents de les que m’imaginava o pensava a la meva infància. 
Vull agrair, doncs, als meus pares, gironins d’adopció tots dos, que són els que van 
posar les bases perquè pogués treballar quatre anys per a la meva ciutat. 
Finalment, voldria fer un darrer agraïment a l’Anna Pagans, que em va demanar anar a 
les seves dues llistes, i aquest fet va ser molt important. No vaig sortir de regidor, com 
és evident, però va ser gràcies a aquelles llistes municipals que vaig conèixer la 
Lluïsa, l’exregidora de Cultura, la meva companya, la mare d’en Marcel, que fins fa 
una estona estava per aquí, i que va néixer durant la passada campanya de les 
municipals –he pensat molt en això Coralí, quan et veig aquests dies així. La Lluïsa ha 
estat el meu principal suport, però també el millor assessor i confident de la política 
municipal, de manera que li ho vull agrair molt especialment. 
Em vaig proposar estar només vuit anys com a regidor, aquesta era la meva idea 
inicial, però gràcies a la Lluïsa vaig viure de manera molt propera els seus darrers 
quatre anys de govern i ara ella ha viscut i, probablement, ha patit aquests quatre 
d’oposició. Per tant, en certa manera, hem compartit vuit anys de conèixer i viure la 
ciutat des d’una posició immillorable. 
Acabo ja: Albert Camus deia que cada generació es creu destinada a canviar el món i 
que en el seu cas la seva generació era conscient que aquella millora no podria estar 
al seu abast, ateses les condicions que hi havia, però que com a mínim calia intentar 
que el món que coneixien no es perdés. Carmel Rosa, el vell militant del POUM, amb 
el qual vaig tenir la sort de coincidir, junt amb la seva companya, l’Antònia Adroher, en 
el mateix partit, deia en una reflexió sobre la facilitat amb què els joves de vegades 
oblidem les dificultats del passat a això: per uns segons oblidem les generacions 
anteriors a la nostra, que s’han sacrificat pel mateix objectiu de crear una societat més 
justa, més humana, un país més pròsper i avançat.  
En el pròleg del llibre Girona grisa i negra, els autors, que deien professar una fe 
autèntica en Girona i els gironins, parlaven de les dues Girones, com no identificar-se 
també, amb aquella part més dinàmica, més innovadora i en constant lluita que 
intentava, com deien els autors, obrir enmig de la boira camins difícils per a un futur 
incert. Com bé expliquen en la pulsió d’aquella Girona, diguem-ne, voluntariosa i 
popular front de la Girona més impersonal i superficial, que històricament havia 
disposat de l’exclusiva del poder, abans de la democràcia.  
És, doncs, un vell propòsit, amb algunes d’aquelles reflexions prèvies que deia abans, 
un equilibri complex de gestionar: el de l’ideal del progrés i el canvi, que sempre és 



 

imprescindible, amb la lluita de mantenir tot allò que tant ens ha costat d’assolir com a 
societat i que devem a les generacions que ens precedeixen. 
En el meu cas, em donava per satisfet si podia intentar ajudar a canviar i millorar la 
meva ciutat, la ciutat que estimo, modestament, amb les limitacions pròpies de tot el 
que ja s’ha fet, que és molt, però mantenint l’ideal d’una ciutat millor i més justa per als 
seus ciutadans i que ens permetés afegir una baula més en la cadena, en la qual el 
millor dels darrers anys s’incorporés per revertir progressivament en els ciutadans. 
He intentat treballar per als gironins tan bé com he sabut des de la meva experiència 
potser més professional, més del món de la promoció econòmica, de la innovació, de 
la diversitat, de l’interès per la sostenibilitat. He intentat aportar aquest coneixement, 
aquesta experiència també en els plens, però, en tot cas, sobretot, disculpeu-me per 
aquells errors que segur que he comès. Espero que m’entengueu també aquells que 
aquestes setmanes i mesos m’animàveu a continuar, als quals agraeixo molt la 
confiança demostrada. En tot cas, molta sort. Major encert en els futurs vint-i-cinc 
regidors que vindran. Com deia Narcís-Jordi Aragó, Girona, ara i sempre. 
 
(Aplaudiments.) 
 
El senyor alcalde agraeix la intervenció del senyor Xavier Amores, i dóna la paraula a 
la senyora Pia Bosch. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Pia Bosch, regidora no adscrita, qui exposa, alcalde, 
regidores i regidors i ciutadans, jo faré una intervenció potser més centrada en els 
sentiments dels temps viscuts i en l’agraïment per tots els aprenentatges fets. 
En el meu cas, no és la primera vegada que m’acomiado d’aquest plenari, ho vaig fer 
a l’inici de l’any 2004, fa més de deu anys, després d’haver treballat per a la ciutat 
durant nou anys com a regidora i tinenta d’alcalde de Serveis Socials, d’Ocupació, de 
Gènere, de Promoció Econòmica i de Turisme. Les circumstàncies en aquella ocasió 
eren realment molt diferents de les d’avui, marxava a l’inici del mandat municipal per 
fer-me càrrec de la Delegació del Govern de Pasqual Maragall a la demarcació de 
Girona, amb l’encàrrec de tirar endavant molts projectes llargament meditats, entre ells 
un gran projecte de descentralització de la Generalitat que implicava agrupar tots els 
serveis en el gran edifici que havíem d’aconseguir construir a l’espai de l’antic hospital 
de Santa Caterina. 
Marxava fa deu anys d’aquest mateix plenari després d’haver tingut l’honor de ser 
regidora de la ciutat i després d’haver tingut l’enorme sort de poder aprendre molt de 
tots els meus companys i companyes dels diferents equips de govern encapçalats per 
l’alcalde Joaquim Nadal i l’alcaldessa Anna Pagans, i haver après molt dels excel·lents 
professionals municipals amb qui vaig tenir la sort de treballar en aquells nou anys. 
Marxava a més després d’haver engegat a nivell municipal diversos serveis que 
encara avui puc dir amb satisfacció que encara existeixen, com el que llavors en 
dèiem el DIE, el servei d’ocupació, la xarxa de centres oberts o el servei d’atenció a 
les dones víctimes de violència de gènere, entre d’altres. 
Marxava agraïda i feliç per haver pogut compartir moltes estones privilegiades amb 
algunes de les persones més sàvies que he conegut mai, com, per exemple, els 
membres del Consell de la Gent Gran i del comitè de redacció de El Roure. No podré 



 

agrair mai les estones passades amb en Carmel Rosa, l’Antònia Adroher o en Narcís 
Amagat, per esmentar-ne només alguns. 
Marxava agraïda i feliç per la coneixença de grans persones, alguns companys 
regidors i regidores de tots els grups, d’altres veïns i veïnes que s’estimen la ciutat, 
que la gaudeixen i la pateixen, que la viuen amb intensitat i s’hi comprometen a fons, 
amb la majoria de les quals tinc l’enorme sort de poder seguir anomenant sincerament 
amics o amigues. 
Avui, les circumstàncies són molt diferents: en deu anys ha canviat molt l’ambient 
polític, ha canviat la política municipal, i també a Girona això ha passat. D’allò que 
havíem anomenat «l’estil gironí de fer política» ja fa temps que no en sentim a parlar 
massa: el to ha canviat i segurament no és anecdòtic que s’hagin acabat els sopars en 
què almenys un cop l’any tot el consistori es trobava al voltant d’una taula. 
En el meu cas, en el nostre cas, la posició ha canviat del tot: els darrers quatre anys 
hem estat a l’oposició. Personalment, he estat la cap de l’oposició del consistori, amb 
la responsabilitat que això implica. Fer oposició és complicat, és difícil, i fer oposició 
municipal diuen que encara més. Però en democràcia un exercici responsable de 
l’oposició és la garantia del bon funcionament del sistema. En el meu cas, en el nostre 
cas, des de l’oposició hem procurat tenir una actitud constructiva des del primer 
moment facilitant la governabilitat des del primer dia, aprovant el cartipàs, votant 
moltes vegades a favor de les propostes que l’equip de govern feia arribar al Ple si 
crèiem que eren correctes, o facilitant l’aprovació de tres dels quatre pressupostos del 
mandat, per posar només alguns exemples. 
Alguns dels pactes potser no els hem pogut veure realitzats, i tot i així, hem procurat 
seguir tenint un to constructiu i centrat en la ciutat que ens apassiona i en la seva gent 
fins al darrer dia. 
Control i impuls ha estat el nostre lema: hem treballat intensament, hem llegit tots els 
decrets i acords del Govern per controlar la seva acció; hem visitat la majoria de 
serveis municipals i també d’altres administracions, i hem fet mocions centrades en els 
temes del nostre programa que ens preocupaven més i hem intentat aconseguir el 
compliment de les que han estat aprovades. 
Controlar el Govern, impulsar el nostre programa, vet aquí el que hem intentat fer al 
llarg d’aquests quatre anys. Però el quadrienni no ha estat fàcil i en aquest mandat 
hem viscut un ventall de situacions que anys enrere jo no hauria ni imaginat, algunes 
molt dures, que tenen a veure segurament amb el to que té avui la política a la nostra 
societat. I pel fet de ser coherents en la defensa de les nostres idees i dels nostres 
compromisos, hem hagut de suportar situacions temps enrere impensables. 
El més dur però no ha estat això, ni de bon tros; el més dur, amb molta distància de la 
resta, ha estat rebre moltes peticions i ha estat veure moltes situacions de molts veïns 
i veïnes que en les nostres constants visites als barris de la ciutat ens explicaven i ens 
demanaven ajut per a situacions personals i familiars de gran duresa, i tenir des de 
l’oposició tan pocs instruments, malgrat ser regidors d’aquest Ajuntament, per poder 
atendre’ls i donar-los una sortida, un camí d’esperança.  
Saber que a la nostra ciutat, com ens deien fa molt pocs dies en una reunió amb 
membres de la candidatura de MES els representants d’una entitat social molt 
important de la ciutat, saber, deia, que a la nostra ciutat avui hi ha infants i adolescents 
que no poden menjar sempre que tenen gana perquè la seva família no els pot 



 

atendre i els recursos que s’hi esmercen no arriben a tot, per posar un exemple, ens 
ha desesperat.  
Aquesta ha estat la gran duresa d’aquest mandat per a mi i aquesta és la recança amb 
què avui m’acomiado. 
Però seria molt injust només esmentar el que avui em pesa, el capítol positiu és molt 
més gran i conté molts moments impagables, sobretot pel contacte i la relació amb la 
gent de Girona, de tota la ciutat, amb els gironins i gironines de tota mena i condició, 
aquests que ens aturen pel carrer –encara venint aquí dues o tres persones m’han 
aturat–, és el que dóna sentit a la nostra feina i és segur el millor a molta distància, el 
millor que té ser regidor d’aquest ajuntament. 
I contents també per alguns assoliments, per què no?: l’aprovació de diferents 
mocions que hem presentat al Ple, el Pla contra la pobresa i l’exclusió, el Pla de xoc 
contra la pobresa infantil i els recursos addicionals que varem aconseguir injectar en 
els darrers tres anys en la negociació pressupostària, els fons d’ocupació, que han 
donat lloc al «Girona actua» dels darrers tres anys, el Pla estratègic del sector est, 
l’acord per mantenir la ubicació del nou Hospital Trueta o l’augment d’hores d’atenció a 
les dones víctimes de violència, per posar alguns exemples. 
Algunes estan pendents de compliment, és cert, com aquesta darrera, però per part 
nostra tenim la satisfacció d’haver fet tot el que estava a la nostra mà. 
I també estem contents, satisfets d’haver pogut donar continuïtat a la nostra feina 
després d’haver-nos-hi esforçat molt al llarg dels darrers mesos. La tasca de tants 
anys del socialisme català d’obediència estrictament catalana, sobiranista, tindrà 
continuïtat en un nou partit, el Moviment d’Esquerres (MES), que amb poques 
setmanes d’experiència ha aconseguit fer llistes –més de trenta a les comarques 
gironines– i a Girona hi serem amb un grup d’homes i dones constructius, entusiastes i 
compromesos encapçalats per Pere Albertí i Roser Maeso, que ens presentem amb 
coalició preelectoral amb Esquerra Republicana. Estem segurs, doncs, que la llavor 
plantada donarà fruit.  
Bons moments i altres no tan bons al llarg de quatre intensos anys m’han deixat de 
pòsit, aquesta vegada també igual que fa deu anys, com a sentiment dominant la 
gratitud, una immensa gratitud. En primer lloc, voldria parlar dels mitjans de 
comunicació i donar-los les gràcies per la seva feina, sense ells el que nosaltres fem 
no arribaria a la resta de la població.  
El meu segon agraïment, cap als treballadors i treballadores municipals, a ells i a elles 
moltes gràcies per haver-nos facilitat la feina i per estar, malgrat els temps difícils que 
travessem, sempre, sempre al peu del canó.  
I vull avui fer-li també un sincer agraïment i desitjar-li una sort molt especial a la 
secretària, que avui, com nosaltres, viu el seu darrer Ple.  
Un agraïment també molt especial als tècnics del nostre grup i, en especial, a en 
Carles i a la Judit, que a dia d’avui ja ha estat acomiadada, i que han treballat 
infatigablement i amb enorme professionalitat enmig d’un temporal polític com mai 
havíem viscut.  
També un agraïment per a tots vostès, per a vostès, companys i companyes de 
consistori de tots els grups, per les estones compartides al llarg d’aquests quatre anys. 
He après molt, i en guardaré sempre, en poden estar segurs, un record inesborrable.  
Un agraïment profund, molt profund i molt afectuós que correspon a aquells que ells 
m’han fet a mi als meus quatre companys de grup: en Quim, el meu estimat i inimitable 



 

Quim; la Meli, una de les millors persones que he conegut a la meva vida, una de les 
que més admiro, la meva amiga Meli; el nostre insubstituïble i cinematogràfic Àngel, el 
nostre Àngel, i en Xevi, que ha estat un gran suport, una persona sense la qual el 
nostre grup no hauria pogut fer la feina que ha fet. I un agraïment molt especial també 
a en Ramon Ceide, el nostre estimat company Ramon Ceide. 
Un agraïment també per a la meva família, per al meu marit i per als meus tres fills, 
que han continuat suportant amb paciència i amorosament uns quants anys més una 
dedicació ben poc conciliable amb la vida familiar. 
I el darrer, el més gran de tots, als ciutadans i ciutadanes, a tots els gironins i gironines 
i, en especial, en els més de 7.500 que fa quatre anys ens varen atorgar la seva 
confiança. 
Hem procurat treballar sempre pensant en tots, en absolutament tots, aquests quatre 
anys, amb fidelitat a les nostres arrels i a la nostra trajectòria, al nostre programa i a 
les nostres idees, i a fe que no ha estat fàcil. No ha estat fàcil i ha requerit, en alguns 
moments, valentia i determinació enmig de la tempesta. Ben segur que tot el que 
hàgim pogut fer bé al llarg d’aquests quatre anys ha estat fruit d’un treball d’equip ben 
compenetrat, dels errors que hàgim pogut cometre me’n faig totalment i personalment 
responsable, i si en algun moment he pogut molestar algú amb la meva conducta i 
actuacions, aquest és el meu moment de demanar ben sincerament disculpes. 
Vaig decidir ja fa almenys un any que malgrat l’honor que suposa i els molts elements 
positius de la tasca política municipal, alguns dels negatius em fatiguen i em deceben 
massa i no em sento en condicions de suportar-los. I això vol dir que em convé 
descansar, reflexionar, agafar perspectiva, aprendre, respirar i invertir temps a pensar. 
I per això em sembla especialment admirable avui que hi hagi bona gent, bones 
persones, que amb entusiasme i il·lusió vulguin dedicar el seu temps al servei 
municipal. Per tots aquells i aquelles que ho fan per aquest motiu –i aquesta sala 
n’està plena– sento una molt especial admiració. 
Al llarg d’aquests quatre anys he procurat complir amb el meu deure i expressar el que 
pensava sense traspassar mai la frontera del respecte i la cortesia. Em permetran 
parafrasejar un dels poemes que més m’agraden, un poema que es diu «Si» de 
Rudyard Kipling, i dir-los que fins al darrer dia he procurat enfrontar-me al triomf i a la 
catàstrofe i tractar igual aquests dos impostors, i suportar i sentir la veritat que he dit 
tergiversada per bergants per enxampar-hi els necis, i contemplar trencat allò a què he 
dedicat la vida i ajupir-me i bastir-ho de bell nou amb eines velles. Crec que en això es 
basa la dignitat humana. I després de fer-ho –almenys d’intentar-ho–, avui crec que ja 
és hora de deixar pas, però, per descomptat, no em desentenc de res, ni de ningú, 
sempre em sentiré implicada i compromesa amb els destins d’aquesta ciutat a la qual 
em dec, on visc, on vaig néixer i a la qual estimo. Ara, com a ciutadana, a més, 
seguiré reclamant una manera de fer política més transparent, més participativa, però 
també més orientada al bé comú que a la recerca del poder. Perquè, malgrat tot, el 
que avui vull fer és una reivindicació de la política, de la política amb majúscules, de la 
que es centra en el servei públic, en el bé públic, que és quelcom que va molt més 
enllà de la suma del servei als interessos dels uns o dels altres. De la política com la 
noble activitat a la recerca de la llibertat, la justícia, la igualtat d’oportunitats, la 
fraternitat, la tolerància i la responsabilitat, la política que vol resoldre el problemes de 
la ciutat i dels ciutadans i que vol procurar la felicitat privada i col·lectiva de tots, vull 
avui, un cop més, reivindicar-la. 



 

Més enllà de la batalla política som essencialment persones i, com a persona, no vull 
acabar aquest petit parlament sense tenir un record per dues persones que ens han 
deixat al llarg d’aquests quatre anys. En Narcís Amagat, un company estimat que va 
ser candidat encara en la nostra candidatura fa quatre anys, un home de pedra picada 
amb qui vaig tenir una gran amistat i a qui he recordat tantes vegades en els darrers 
temps. I recordar també la nostra companya Cuca Mascort, que ens va deixar de 
manera molt prematura i per qui no puc deixar de tenir avui un record afectuós. 
Som per damunt de tot persones, deia, i en aquesta sala, persones que compartim 
una mateixa inquietud i un mateix anhel: fer de la nostra ciutat un lloc millor per viure. 
Això ens ha unit i ens unirà sempre; saben que poden comptar amb la meva amistat. 
Moltes gràcies. 
 
(Aplaudiments.) 
 
El senyor alcalde agraeix la intervenció de la senyora Pia Bosch i dóna la paraula al 
senyor Carlos Palomares.  
 
Intervé el senyor Carlos Palomares, regidor no adscrit, qui expressa, seré bastant més 
breu. En primer lloc, voldria donar les gràcies al Partit Popular, al Partit Popular de 
Girona, com no, i especialment a la Concepció Veray, que va ser ella la que va apostar 
per mi perquè anés en aquella llista també. I gràcies a aquella llista, vam tenir els vots 
que vam tenir per poder defensar tot allò que havíem de defensar. Gràcies per donar-
me aquest privilegi i aquest honor. Després han sigut els camins que ens han portat 
per llocs diferents, però no entrarem ara en aquest tema. Tot i això, he intentat ser 
coherent en totes les meves decisions, he intentat defensar exactament tot allò que jo 
defensava en el programa electoral que jo defensava, i que no podia ser d’altra 
manera, perquè per això m’havien escollit per defensar-lo i per això em varen votar. 
També voldria donar les gràcies a tots els regidors i regidores que hi ha aquí presents, 
al defensor del ciutadà, als tècnics i a tot el personal de l’Ajuntament. I evidentment, 
com no, voldria recordar la Cuca Mascort, al cel sigui. Varem ser bons amics i ens 
unien moltes més coses que no pas ens varen separar. 
Tots plegats heu estat bons companys i bones companyes de viatge, les discrepàncies 
que hi ha hagut entre nosaltres han estat ben resoltes sempre. Sempre he intentat 
arribar a acords i crec que he estat coherent en la meva presa de decisions. He 
recolzat tots els partits aquí representats en diferents ocasions i l’explicació és ben 
senzilla: crec que el sentit comú, o sigui, no hi ha cap partit que penso que tingui la 
veritat absoluta.  
Moltes vegades les votacions dels partits es deuen a directrius que les marquen ells 
mateixos, com més gran és el partit, de més amunt ve la directriu i, per tant, sovint no 
s’ajusten a la realitat. La política municipal és molt propera, és molt propera i copsa la 
realitat del territori i de les persones i sovint els partits s’obliden que els regidors són 
els primers a haver de donar explicacions sobre els seus posicionaments i votacions. 
La realitat és ben diferent de com més amunt es decideix i s’intenta explicar. Quantes 
vegades hi ha hagut converses als passadissos i amb la boca ben petita s’hi ha estat a 
favor i a l’hora de prendre la decisió s’hi ha votat en contra? Moltes vegades és perquè 
el partit ho diu; ostres, no podem anar en contra del partit. En la meva opinió, els 
partits no haurien de ser tan estrictes i deixar als electes, als regidors, que són els que 



 

fan la primera política, una mica més de màniga ampla. He intentat ser coherent en 
tots els aspectes i les decisions que he pres votant a favor, en contra o abstenint-me 
en les votacions que aquí hi ha hagut. 
Com no, també vull agrair a la meva esposa, la Mònica, i als meus fills, Joan Carles i 
en Sergi, el suport que m’han donat en aquest viatge. No puc oblidar-me tampoc 
d’agrair el recolzament rebut per part de la meva germana Anna, que és la meva sòcia 
de negoci, i de la meva mare, la Cati, que sense elles tampoc hauria estat possible, ni 
hauria estat fàcil. 
Avui és l’aniversari de la Concepció, de la Isabel, i també hauria sigut l’aniversari del 
meu pare. El meu pare, ell va ser qui em va ensenyar a ser qui sóc, i penso que hauria 
estat orgullós de veure’m aquí. 
No vull deixar de demanar als habitants d’aquesta ciutat que pensin i que no oblidin 
que aquest Govern, aquestes persones que hi han hagut aquí hem sigut una gent pel 
canvi, s’han canviat moltes maneres, les sigles dels partits que governen..., la manera 
de fer ha canviat. Els programes electorals solen ser per a vuit anys i hi ha hagut 
moltes coses que s’han aprovat aquí que estan a punt de fer-se i voldria que no 
quedessin en un calaix, que tot això tingués una continuïtat, perquè s’han pres 
decisions molt importants que són molt bones per a aquesta ciutat, per als gironins i 
les gironines. 
Només puc dir que ha sigut un honor i un privilegi haver pogut servir aquesta ciutat i 
els seus habitants amb les meves aportacions i amb els meus vots en cadascuna de 
les decisions que aquí s’han pres. Quedo a la disposició de tots vostès, per a mi ha 
sigut un honor. I moltíssimes gràcies. 
 
(Aplaudiments.) 
 
El senyor alcalde agraeix la intervenció del senyor Carlos Palomares i dóna la paraula 
a la senyora Sílvia Paneque.  
 
Intervé la senyora Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, 
sé que havíem establert que aquest era el torn de les persones que s’acomiadaven, 
però voldria mostrar un petit agraïment per tots ells. Aquest ha estat un mandat difícil 
per als socialistes, jo no ho podria dir de cap altra manera, era el primer que estàvem 
a l’oposició i acabem el mandat amb un nombre de regidors que no es correspon als 
vots que varem treure a les últimes eleccions. Continuem pensant, però, que Girona 
és una ciutat de persones diverses, amb un projecte col·lectiu comú, ens sentim 
responsables del bon nom de la ciutat, tant aquests últims quatre anys, com quan ens 
ha tocat governar. Avui és l’últim dia com a regidors de persones que, al marge de 
consideracions del dia a dia i de la duresa de la política, es mereixen el meu 
reconeixement per amor a la nostra ciutat, Girona. Als antics companys socialistes els 
respecto el seu valor i les aportacions fetes a favor de Girona. A en Jordi i a l’Anna, la 
sinceritat i la lluita al carrer. I a en Joan, a en Joan Olòriz, el seu coneixement i un 
recorregut perllongat i fructífer a favor de Girona. Voldria tenir també un record sentit 
per l’estimada Cuca Mascort, un traspàs que varem sentir tots i que el Partit Popular 
va patir. 
Acaba la legislatura, vindran nous reptes i, al marge dels punts de vista diferents i a 
vegades oposats, en aquest Ajuntament, tots a la nostra manera, hem tingut Girona al 



 

cap, amb preocupació a vegades i amb esperança i convicció moltes més vegades. 
Per tant, moltes gràcies a tots vosaltres. 
 
(Aplaudiments.) 
 
El senyor alcalde agraeix la intervenció de la senyora Sílvia Paneque, i dóna la paraula 
al senyor Joan Baptista Olòriz.  
 
Fa ús de la paraula el senyor Joan Baptista Olòriz, portaveu del grup municipal d’ICV-
EUiA, qui expressa, company alcalde, companys i companyes regidors, no sé si el que 
tinc escrit és el 3.0 o el 4.0, feia temps que no reescrivia tant i probablement no ho 
segueixi. He pensat que la millor manera de començar seria, com molts de vostès, 
com molts de vosaltres heu fet, recordar la Cuca Mascort. I aquell seient seria per a mi 
el millor homenatge que em pogués escoltar i que després poguéssim sortir i prendre 
alguna cosa, perquè la vida continua. 
Aquests dies tenia una música al cap que és el temps de les cireres, Le temps des 
cerises, hi ha un parell de frases que m’agraden, una diu «la folie en tête», la bogeria 
al cap, i l’altra, «le soleil au coeur». Jo penso que sense la folie en tête i sense el sol 
en el cor, en el cap, seria impossible servir la comunitat. I per això penso que de 
vegades, com som poc agraïts, vull a la Isabel Muradàs i la Concepció Veray cantar-
vos: Aniversari feliç, aniversari feliç... Sí, perquè moltes vegades no recordem –jo 
aquests dies ho he recordat– que he fet quinze aniversaris. Feliços, sí. Però una suma 
que a vegades, quan algú em pregunta: «Com et va?» Dic: «A grans trets, bé.» I 
aquest seria una mica el resum d’aquests quinze anys: a grans trets, bé. 
L’Antoni Gutiérrez Díaz, el Guti, que va venir al Ple del 30 de juny de 2000, he d’agrair 
al Joaquim Nadal –com moltes vegades el critico, alguna cosa li he d’agrair–, li he 
d’agrair que va fer un Ple extraordinari que va permetre que jo pogués ràpidament 
rellevar la persona que substituïa. I en aquest Ple, ho recordo, van venir els quatre 
regidors del 79 del PSUC, va venir en Xavier Canosa, que era el regidor anterior i, per 
tant, era una mica com, alguns dirien un deute que em tenia, perquè l’any 79 vaig 
mamar-me els quatre anys amb els quatre regidors treballant a un petit despatx que 
teníem per aquí. Tenia, suposo, la folie en tête, la bogeria en el cap. I després vaig 
pensar que la política i la política local sols seria una petita part, m’han interessat 
moltes altres coses; la política l’he tingut com una part, però mai com un tot. La meva 
mare em deia: «Nen, no posis mai els ous tots a la mateixa panera.» I, per tant, això 
sempre he seguit el seu mestratge: no tenir tots els ous a la mateixa panera. I això em 
permet estar en el mateix partit que vaig entrar. Suposo que si algú tenia moltes ganes 
de poder, si us plau, passa, no problem, al cap de quatre-vuit anys desapareixia com 
el fum, moltes vegades, perquè la missió es difumina molt fàcilment. Si diguéssim 
quants consellers recorden? Algun president el podem recordar més, potser, per altres 
raons, però quants consellers es recorden? Pocs. Perquè a vegades el poder, aquí, el 
meu amic, que tinc una filla esplèndida a classe, la seva filla, ja ho saps, no? Doncs, i 
que comentem coses, estem fent història contemporània i anem comentant coses, 
sempre hem dit que la política és el que tu deies, no el poder, la política no és el 
poder, la política és altres coses. Perquè la gent que va al poder és efímera, però els 
polítics que fem política d’aquesta mena podem estar-hi molt anys. També ens podem 
acomiadar d’una part que fem, però que fa molts anys. 



 

Com podeu veure, no he seguit el guió. El guió començava amb unes paraules del 
Guti, em deia: «Quan un entra a una institució» –en aquell moment ell era 
vicepresident del Parlament Europeu–, «has de pensar què diràs quan marxis.» Has 
de pensar què diràs quan marxis, has de tenir-ho molt clar. I en aquest cas, jo una 
mica seguiria al revés, he buscat què vaig dir quan vaig entrar, i si el que vaig dir es 
correspon al que jo ara diria. I vaig dir algunes coses interessants, vaig dir que les 
veritables relacions humanes no són possibles si no es tenen en compte els interessos 
de tots. És vigent. I vaig explicar què entenia jo per socialisme i vaig dir «que els 
interessos dels altres siguin tan importants com els propis». Algú em dirà: «Bé, un 
socialisme molt ampli, no solament marxista.» Perquè vaig fer una única referència en 
aquest moment i vaig fer una cita d’Stuart Mill. Cal dir que el regidor Jordi de Juan va 
quedar estorat, ell pensava que jo faria una cita de Marx. Jo vaig fer una cita d’Stuart 
Mill, que és un utilitarista i un home que va dir coses molt clares. Deia: «No es pensi, 
ni es desitgi cap condició que beneficiï un individu particularment, si no hi són inclosos 
els beneficis dels altres.» Jo penso que aquests elements són els que han conformat 
el treball que hem fet, no solament des d’aquesta regidoria, jo penso des de molts 
regidors. Vaig dir per acabar que «vull impulsar des de l’oposició o des del Govern» –
no em creia que mai arribaria al Govern–, «polítiques d’esquerres» –potser per 
aquesta raó–, «que millorin el benestar dels ciutadans des de la ciutat d’avui tot 
pensant en la ciutat sostenible i justa de demà». 
Hem contribuït a avançar i, en aquest sentit, l’11 de maig de 2015 marxo ric en 
experiències, en coneixements, sens dubte, molt més ric del que vaig entrar. M’he 
equivocat bastant més d’un cop, bastant més, però em penso que en molts casos he 
sabut rectificar i aprendre. Perquè continuo pensant, com el poeta, com Joan Brossa, 
que un no és ningú, per això tot el que he fet no ho he fet sol, i tot el que he après ho 
he après dels altres. Podia parlar dels tècnics, dels més propers, dels més allunyats, 
podia parlar dels meus companys regidors i podia parlar dels més propers, de l’Enric 
Pardo, de la Nuri Terés, com puc i sóc hereu d’en Xavier Canosa i com penso que li 
passo un testimoni a l’Eugènia Pasqual, que sabrà continuar molt millor que jo aquesta 
activitat. Perquè la ciutat és la vida i la ciutat és la gent, i la gent i la vida són l’ànima 
de la ciutat. 
Aquests gairebé quinze anys en aquesta casa, com deia, han estat un aprenentatge 
constant, em sembla que ja ho he dit. He après, he anat aprenent, i sobretot he après 
a estimar i a fer estimar la ciutat, a estimar la seva gent. Aquest és potser el que dóna 
ple sentit a una vida municipal i dóna sentit també a aquest engranatge que és 
l’Ajuntament, que és part d’un engranatge molt més ampli. La ciutat és aquí i arreu el 
producte de la seva gent, per tant, sempre m’ha empipat que gent es volgués apropiar 
de la ciutat. Jo sempre he pensat que la ciutat era el Govern, l’oposició i tots aquells 
que no estaven representats a l’Ajuntament, perquè la ciutat o els ciutadans que li 
donen sentit ho fan com a comunitat, com a col·lectivitat. Són ciutadans, aquí s’ha dit, 
que estan disposats a donar-ho tot sense escatimar hores en una associació de veïns, 
en un sindicat, en una festa de barri, una organització no governamental, una coral o 
un grup de teatre, una penya, un ateneu, un club esportiu, tot això, sempre, moguts 
per aquest afany de servei a la societat. Jo penso que això sí que és impagable. 
Moltes vegades quan et sents cansat com a regidor, penses en tota aquella gent que 
també de forma voluntària està fent que les coses funcionin. I, per tant, te n’adones 
que no tens el dret a defallir si no, en tot cas, has de tenir l’obligació de donar gràcies 



 

a aquells que amb el seu vot t’han portat allà on estàs. Aquest sentit comunitari és el 
que atorga, al meu parer, un caràcter inseparable de relació entre el marc físic, 
dinàmic –un arquitecte i poeta deia «la materialitat canviant de la ciutat»–, i el seu 
contingut social. Les successives aportacions generacionals expliquen la seva 
complexitat, els conflictes de classe que existeixen en aquesta societat. I en aquesta 
societat on els pobres són massa pobres per la ciutat que tenen comporta i ens aporta 
estar sempre insatisfets; un regidor satisfet és perillós. 
Com també sempre em sentiré compromès –i ho proclamo solemnement– amb els 
valors del municipalisme. Uns valors que no són corporatius, uns valor que són 
comunitaris. Sortiré de la Casa de la Vila, no sé si sabré i podré mirar enrere, alçaré la 
vista cap a la façana, travessaré la plaça, em giraré un instant i deixaré que l’emoció 
no vagi massa enllà, perquè aquesta etapa que es va obrir amb una emoció, la del 
2000, es tanca amb una altra, la d’avui. 
Per descomptat, avui també me’n recordo de la meva família, que ha patit en primera 
persona les meves satisfaccions i les meves penúries. Dels meus pares, que ja no hi 
són, que em van educar amb valors i que m’han fet costat sempre en èpoques molt 
pitjors, on els compromisos, quan aquests es portaven a terme, posaven en perill la 
família. Per això avui vinc acompanyat del meu carnet de l’Assemblea de Catalunya i 
del meu de l’Assemblea Democràtica de Girona. He guardat pocs carnets, però 
aquests dos són jo penso un llegat, un llegat que ens porta sempre a la insatisfacció 
de pensar que, tot i que hem fet, no hem fet prou i cal que nous regidors facin tot allò 
que hem deixat, penso, a mitges. Em van educar amb valors, els meus pares, em van 
educar al compromís, però sense la meva parella i els meus fills, l’Assumpció, la 
Mariona, que està treballant, en Francesc, que el veig aquí, tots ells m’han recolzat 
sempre de forma incondicional, amb la meva ferma voluntat de treballar pel poble. 
Vull igualment agrair, com no, als regidors i regidores que he tingut i tinc al davant; 
gairebé amb tots he tingut companyonia i amistat, però és lògic que solament sigui 
gairebé amb tots, amb tots els presents, això sí. Però alguns m’hi he confrontat, a 
vegades potser tinc el temor d’haver sigut massa dur. Però us faig una confidència: a 
vegades sóc dur perquè sóc dur amb mi mateix, perquè penso que la ciutat és massa 
important per a vegades tenir una certa hipocresia i no dir el que penses. He pogut dir 
sempre el que penso. Cal dir que he tingut més facilitat de dir el que penso en el meu 
partit, que he dit el que m’ha rotat, que a vegades quan governava, que tenia més 
problemes per dir el que penso, però sempre he intentat poder dir el que pensava. 
Vull, en aquesta digna tasca local, tornar a refermar-me amb tots els treballadors i 
treballadores, és que he après un munt. Ells continuen, nosaltres passem i, de 
vegades, no ens n’adonem d’això. Penso que aquell que sap treballar en equip és el 
bon regidor o regidora. Aquell que no creu que sap més que el tècnic és un bon 
regidor i regidora. Aquell que és capaç de fer treballar als altres amb ganes és un bon 
regidor i regidora. 
He viscut, com tots els meus conciutadans, les difícils circumstàncies que hem 
travessat, que encara patim, i comparteixo les esperances que tenim com a poble, de 
ser un país lliure, desvetllat i feliç. I com acabaré? De tots els acabaments possibles, 
he triat un fragment de Saló de Tardor 1947, de Joan Oliver, Pere Quart: «Una 
esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria petita, tan petita que la somio 
completa.» 



 

Una abraçada i resto sempre a la vostra disposició, a la de la meva ciutat i a la del 
meu país. 
 
(Aplaudiments.) 
 
El senyor alcalde agraeix la intervenció del senyor Joan Olòriz, i dóna la paraula a la 
senyora Anna Pujolàs.  

Fa ús de la paraula la senyora Anna Pujolàs, regidora del grup municipal de la CUP, 
qui manifesta, jo seré breu, perquè en Jordi, el meu company, després també ja dirà 
unes paraules que subscric, però només voldria dir també que he après molt durant 
aquests quatre anys que m’ha tocat ser regidora de la meva ciutat, que he après 
moltíssim escoltant intervencions de regidors i regidores d’altres grups, de tots els 
grups n’he après moltíssim, he après de les comissions i dels òrgans municipals en 
què he pogut participar, dels tècnics i dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, 
del contacte amb les entitats i amb els veïns i veïnes, de l’assemblea de la CUP, de 
com hem sabut també trobar solucions a situacions complicades que han anat sorgint 
en aquests quatre anys. He après també dels errors que hem comès, que n’hem 
comès, i de les decepcions que hem tingut, que també hem tingut alguna decepció i 
grossa. Però valoro molt positivament aquesta experiència d’aquests quatre anys, no 
m’hauria imaginat mai que em tocaria viure-la, i estic contenta i molt agraïda d’haver-la 
pogut viure. I per això, vull donar les gràcies a totes els persones que ens van votar en 
el seu moment, que van confiar en la CUP, i espero no haver-los decebut, malgrat les 
mancances que hem tingut. 
Gràcies al meu company de grup, a en Jordi Navarro, per tota la feinada que ha fet i 
pels bons moments que hem viscut. Gràcies a tots els regidors i regidores d’aquest 
mandat. I gràcies als companys i companyes de la CUP, que han fet que no ens hàgim 
sentit mai sols en aquests quatre anys, amb tot el respecte que ens feia estar aquí, i 
amb els quals continuarem lluitant per una ciutat i un país millor. 
Moltes gràcies. 
 
(Aplaudiments.) 
 
El senyor alcalde agraeix la intervenció de la senyora Anna Pujolàs, i dóna la paraula 
al senyor Jordi Navarro. 
 
Fa ús de la paraula el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, 
qui expressa, gràcies, Carles. (Rialles.) Em sembla que avui és un dia que els 
formalismes ens els podem saltar una mica, no? Si us sembla, m’adreçaré a vosaltres 
com a companys que sou de consistori i us diré de tu, crec que és un dia especial i dir-
vos i deixar clar que per mi ha estat tot un goig poder representar les persones que 
van confiar en nosaltres i poder conèixer més bé aquesta ciutat, aquesta ciutat tan 
apassionant que es diu Girona, que està a la vora dels quatre rius que l’han fet famosa 
mundialment. 
Per a algú que va néixer en el cor del Barri Vell i que va viure els primers deu anys de 
la seva vida al Barri Vell, que va ser expulsat del Barri Vell pel procés de gentrificació 
que va haver-hi, que va anar a parar a Salt i que després ha tornat una altra vegada a 



 

viure a diversos barris populars de la ciutat, no tinc paraules per expressar com 
d’emocionat m’he sentit durant aquests quatre anys, malgrat els moments durs que hi 
ha hagut de vegades, però com d’emocionat estic i m’he sentit per poder representar 
aquesta ciutat tan apassionant que és Girona. 
Voldria, això sí, demanar disculpes a tothom que s’hagi pogut sentir decebut per 
l’acció que jo personalment he tirat endavant com a regidor electe d’aquesta ciutat. La 
il·lusió i l’empenta sempre han sigut una mica els meus fulls de ruta, però està clar que 
els errors comesos s’han anat acumulant i n’he comès molts i segur que això hi ha 
gent que no li ha agradat i no s’ha sentit identificada amb la meva manera, les meves 
formes o el meu estil d’exercir aquesta representació i aquesta responsabilitat aquí, al 
Ple de la ciutat de Girona; per això els demano disculpes. Dir, això sí, que jo sempre 
he intentat defensar els meus principis i els meus valors de la forma més honesta i 
humil possible. Probablement m’he equivocat moltes vegades, però ha sigut amb 
sinceritat total i mai he intentat enganyar ningú: hi ha el que hi ha i el que hi ha és el 
que es veu. 
Voldria també demanar disculpes molt especialment a la meva família per tots els 
moments durs que els he fet passar, han estat quatre anys molt i molt intensos. Val a 
dir que els famosos dilluns de Ple i els dimarts després del Ple en el primer dilluns i 
dimarts de cada mes, doncs a casa ja eren coneguts com els inicis negres de mes. 
Perquè, és clar, me n’anava jo de casa a les set del dematí, venia a l’ Ajuntament a 
preparar el Ple i no apareixia fins a la matinada, ningú em veia, i al dematí, a les set 
del dematí, em veien els meus fills i veien un pare de mal humor, fet pols, atrotinat, 
que no s’aguantava i m’havien d’aguantar tot el mal humor durant tot el que quedava 
de setmana. Per tant, demanar disculpes a la meva família. També demanar disculpes 
als meus amics i coneguts, que no he estat prou per ells i que m’hauria agradat 
dedicar-los més temps. 
Voldria també en certa manera demanar disculpes a tota la gent de la ciutat que ha 
patit desnonaments, que ha patit els talls de la pobresa energètica, que ha patit l’atur, 
que ha patit la precarietat, que ha patit aquestes desigualtats que en aquest primer 
terç del segle XXI s’han expressat de forma tan crua, demanar-los disculpes perquè no 
he estat capaç de fer prou coses per ells. Quan s’exerceix per primera vegada la 
responsabilitat ciutadana de representar la ciutat aquí, en aquest Ple, un comença 
amb moltes il·lusions i amb moltes esperances i amb moltes ganes de fer coses, 
després la realitat és molt dura i molt crua i et fa veure que les coses no són tan fàcils. 
Però segur que en aquest procés i en aquest camí hi ha qui ha quedat decebut, per 
tant, els voldria demanar disculpes. Dit això, sí que crec que el compromís de tots 
nosaltres, de vosaltres, cadascú al seu estil, segur que és per millorar la qualitat de 
vida dels nostres conciutadans, dels nostres veïns, siguin qui siguin. 
Voldria també donar les gràcies a tothom que d’una manera o d’una altra treballen per 
aquesta ciutat, per Girona, per fer que Girona sigui un lloc millor en aquest món que 
ens ha tocat viure. Agrair als treballadors municipals que tant han fet per aquesta 
ciutat, agrair a la gent que està a les entitats, a la gent que està a moviments socials, a 
col·lectius que treballen per la ciutat, agrair-vos també a vosaltres, que m’heu 
ensenyat moltíssimes coses, també regidors i regidores que pensem de forma 
radicalment diferent, però que he après moltíssim de vosaltres. I agrair també, els dos 
Joans que hi han al Ple, en Joan Olòriz i en Joan Alcalà, que sempre han estat dos 
companys de consistori que quan he necessitat consell o he necessitat consultar, 



 

sempre m’han mostrat una mà estesa i unes orelles obertes per escoltar-me. 
Moltíssimes gràcies. Gràcies també a l’assemblea de la CUP, a l’Anna, per tota la 
paciència, a en Biel, que ara no és aquí, però segur que ens està mirant per 
streaming. Moltes gràcies a tots. 
Jo he tingut la sensació de viure en pròpia pell els límits de la política. I també he estat 
conscient del que representa exercir un càrrec, un càrrec per més petit que sigui. He 
tingut la sensació en aquests quatre anys que un càrrec és relativament fàcil que et 
pugi al cap. Això és molt conegut al llarg de la història que els càrrecs, quan són 
exercits, tenen unes conseqüències a vegades imprevisibles per a les persones que 
l’exerceixen i a vegades els càrrecs canvien les persones, transformen les persones i 
les tornen prepotents. Jo a molt petita escala, que he exercit un càrrec públic, sempre 
vaig tenir por que això em pogués passar a mi; tots som humans i a tothom li pot 
passar. I m’he tirat, doncs, aquests quatre anys una mica portant aquesta llosa damunt 
meu intentant portar-la amb una certa dignitat. I he descobert que és important tenir-ho 
present per tot càrrec públic que aspiri a governar la ciutat o a governar un país: ser 
conscient que no s’ha d’esdevenir –si em permeteu l’expressió– un perepunyetes 
prepotent, perquè és fàcil que arribi a passar i a vegades el resultat pot arribar a ser 
patètic. Hem vist exemples a d’altres llocs on el càrrec s’exerceix amb una certa 
prepotència i això no està bé, i crec que és important tenir-ho present. 
Aquests quatre anys han estat una etapa molt intensa de la meva vida, és veritat, 
sobretot els dilluns que hi havia Ple, era una etapa superintensa, una etapa, això sí, 
una etapa més de la meva vida personal i familiar. Jo avui passo full i la meva vida 
continua, també la meva vida militant. I crec sincerament que és bo conèixer els límits 
d’un mateix i conèixer els límits de la institució. Les institucions, en aquest cas, la 
institució municipal, té eines per poder transformar la realitat i per poder treballar per 
millorar les coses, però també hem de ser conscients que les coses, és almenys la 
conclusió a la qual he arribat, no són tan senzilles i les eines que et dóna una institució 
no són definitives, no existeixen les varetes màgiques. I crec molt sincerament que 
tothom en certa manera hauria d’exercir una responsabilitat pública, sigui en un 
ajuntament, sigui en una entitat, sigui en un col·lectiu, sigui en un ateneu, sigui en un 
moviment social –com explicava abans en Joan–, sigui en una penya esportiva, 
treballar pel bé comú, treballar per la ciutadania, treballar per la nostra societat en 
general, exercir la responsabilitat, implicar-se fins al moll de l’os; crec que això és molt 
necessari i molt important per fer de la nostra ciutat i d’aquest món que ens ha tocat 
viure un lloc una mica millor. 
Han estat anys d’aprenentatge, he après moltíssimes coses i he sentit a dins del cor el 
batec d’aquesta ciutat, d’aquesta Girona antiga i mil·lenària que ha arribat al segle XXI 
carregada de contradiccions, carregada de polaritzacions, de realitats diverses. 
Conèixer la ciutat crec que ajuda a exercir la responsabilitat pública. Jo estic 
convençut que si personalment hagués conegut més la ciutat, això m’hauria ajudat 
molt més a l’hora de prendre decisions en aquest plenari. Crec que el pitjor que es pot 
fer és prendre decisions des del desconeixement, des de la..., bé, no diré des de la 
indiferència, però sí des del desconeixement o des de l’excessiva distància; per això 
conèixer la ciutat crec que ajuda al servei públic. 
El dia 25 de maig començarà una nova etapa en aquesta ciutat: unes persones noves 
sortiran escollides i hauran de prendre el relleu a aquest Ple, i tant jo com l’Anna el dia 
25 el que farem és tornar a la primera línia política, perquè per nosaltres la primera 



 

línia política és també el carrer i nosaltres girarem full, sortirem d’aquí i ens n’anirem al 
carrer a lluitar, des de molts àmbits, ja sigui en cooperatives, ja sigui en entitats, ja 
sigui en moviments socials... El que sí que tenim clar és que continuarem lluitant per 
aquesta ciutat, per fer que sigui un lloc més just, un lloc més sostenible, un lloc més 
agradable, on no hi hagi tantes desigualtats. Es pot fer des d’aquí dins i, en aquest 
sentit, faig una crida a tota la ciutadania que s’impliqui ja sigui aquí dintre o a fora, 
sigui on sigui ens trobarem. 
Ara fa tres anys i deu mesos, aproximadament, que vam prendre possessió del càrrec 
i jo vaig començar aquesta etapa de regidor jurant lleialtat a la ciutat –i suposo que 
molts se’n recorden– renegant del rei al qual em van obligar a jurar lleialtat. Han 
passat quatre anys, les meves conviccions no s’han afeblit, ans al contrari, s’han 
endurit més que mai, i renovo aquesta convicció en defensa de la justícia social, en 
defensa dels barris populars de la ciutat, en defensa de la independència del meu país 
i en defensa d’una naturalesa ben conservada. Per això jo m’acomiado avui jurant 
lleialtat a la ciutat de Girona i al poble català treballador i jurant que dedicaré gran part 
de les meves energies, el que em resta de vida, a combatre les imposicions de la 
Constitució espanyola i de la monarquia que la representa, fins que Catalunya 
esdevingui un país lliure i plenament sobirà, on la justícia social i el respecte a la 
naturalesa siguin una realitat. 
I si m’ho permeteu, faré una ràpida lectura d’un poema que a mi sempre m’ha inspirat i 
que en moments molt durs m’ha donat forces quan he flaquejat. Un dels nostres 
poetes més estimats, que és en Miquel Martí i Pol, Ara Mateix: «Ara mateix enfilo 
aquesta agulla amb el fil d’un propòsit que no dic i em poso a apedaçar. Cap dels 
prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s’ha complert, i els anys passen de 
pressa. De res a poc, i sempre amb vent de cara, quin llarg camí d’angoixa i de 
silencis. Som on som; més val saber-ho i dir-ho i assentar els peus en terra i 
proclamar-nos hereus d’un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les 
paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens val l’enyor o la 
complanta, ni el toc de displicent malenconia que ens posem per jersei o per corbata 
quan sortim al carrer. Tenim a penes el que tenim i prou: l’espai d’història concreta que 
ens pertoca, i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que 
se senti la veu de tots solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I 
en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui, i via fora!, que tot està per 
fer i tot és possible.» 
Moltíssimes gràcies i visca Girona.  
 
(Aplaudiments.)  
 
Disculpeu-me, evidentment m’afegeixo al record sentit a la nostra companya de 
consistori, la Cuca Mascort, que la recordo amb molt de dolçor i amb molta alegria 
quan penso en ella. 
 
L’alcalde agraeix a en Jordi la seva intervenció i dóna la paraula a la senyora 
Concepció Veray. 
 
Intervé la senyora Concepció Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui 
expressa, gràcies alcalde Carles. Bé, jo seré breu. Jo vull començar la meva 



 

intervenció agraint a tots vosaltres, a totes els regidors d’aquest consistori el «carinyo» 
i l’estima que sempre ens vau demostrar al Grup Municipal del Partit Popular quan 
vam patir la pèrdua de la Cuca, que tots us hi heu referit. Jo quan fa quatre anys 
celebràvem l’últim Ple i com a portaveu del meu grup vaig prendre la paraula també, 
perquè s’acomiadaven diferents companys, jo no sé si les persones que ja hi eren en 
aquell consistori recordaran que no vaig poder acabar perquè em vaig posar a plorar i 
em vaig posar a plorar perquè aquella legislatura havia sigut molt dura, jo havia perdut 
el meu pare i això, doncs, a mi em va fer revolucionar les hormones. La veritat és que 
mai m’hagués pensat que la legislatura que venia hauria de superar la pèrdua d’una 
altra persona estimada i, en aquest cas, de la meva companya de grup, de la Cuca 
Mascort. I, per tant, la veritat és que te n’adones que a vegades discutim molt, 
debatem molt, tenim grans debats polítics i ideològics en aquest Ajuntament, fins i tot a 
moments ens diem coses gruixudes i després la realitat és la que és, la vida és fràgil 
per tots igual i la vida colpeja a tots per igual en moments donats. I, per tant, si ja fins a 
aquest moment tenia molt clar que les relacions personals, que les relacions humanes 
i que les amistats que fas al llarg de la teva vida, també en política i també aquí a 
l’Ajuntament de Girona valien la pena, doncs després, com he dit, de les dificultats 
d’aquesta legislatura, com és perdre una companya, no només de consistori, sinó 
també, en aquest cas, del teu propi grup i amb la persona, doncs, que treballes dia a 
dia, això encara t’ho fa valorar més. Per tant, jo vull insistir en l’agraïment de tots de 
l’estima i el «carinyo» que va rebre el meu grup municipal i el meu partit aquí a la ciutat 
de Girona quan això va succeir. 
Jo vull tenir unes paraules d’emoció per una persona que avui és segur que deixa el 
consistori i espero que ho entengueu la resta de regidors, i és en Joan Olòriz. Per mi 
en Joan és com un..., diré com un tiet. Quan jo vaig entrar l’any 2003, en Joan ja hi 
era. Jo sempre m’he sentit molt protegida per en Joan. Jo recordo els primers dies de 
regidora, el primer 8 de març que celebràvem, en què jo era portaveu del Partit 
Popular en aquest Ajuntament, i hi havia una concentració a la plaça del Vi i unes 
persones van començar a insultar-me, simplement pel fet que jo representava el Partit 
Popular. I la primera persona que va sortir a defensar-me, a dir-los que vivíem en 
democràcia i que, per tant, s’havia de tenir respecte per totes les forces polítiques, 
pensessin com pensessin i pensessin diferents que ells, va ser en Joan. Jo en aquell 
moment en Joan l’acabava de conèixer, feia molt pocs mesos que compartíem 
consistori i ell representa la formació política que representa. I, per tant, a mi en aquell 
moment em va sorprendre, positivament, no només com a polític, sinó sobretot com a 
persona. I, per tant, jo, Joan, no sé si hi seré a partir del 24 de maig, perquè les 
eleccions els ciutadans diran el que han de dir, espero que sí, espero que sí que 
segueixi com a regidora representant el Partit Popular català aquí a l’Ajuntament de 
Girona, però el que sé segur és que et trobaré a faltar, Joan. Jo et trobaré a faltar a 
nivell personal i a nivell polític també, perquè sempre has sigut una persona que ha 
cregut en el diàleg, en el consens i en els acords i això és també el que jo he intentat 
sempre traslladar i fer com a portaveu del meu grup municipal: posar la ciutat per 
davant de tot, posar la millora de la qualitat de vida dels gironins i, per tant, els 
projectes de ciutat per davant de tot i, per això, entendre’m amb totes les forces 
polítiques i, en aquest cas, amb en Joan, a l’època del tripartit, en què ell tenia 
responsabilitats de govern i portava una àrea tan important per a aquesta ciutat com 
era la de serveis socials. Jo crec que tots entendreu que hagi tingut aquestes paraules 



 

per en Joan, perquè, si ell se’n va, de l’any 2003 ja només quedaré jo i, això, a una 
també li pesa. 
Dit això, jo com deia, no parlaré de cada un de vosaltres, sí que és veritat que jo 
espero que totes aquelles persones que a partir del 24 de maig ja segur que no 
formaran part de l’Ajuntament perquè a les llistes electorals ja no hi figuren o van en 
llocs més testimonials que no pas en llocs de sortida, dir-vos que aquí teniu una 
amiga, que aquí, al grup municipal, teniu també sempre una ajuda, que en tot allò que 
puguem ajudar-vos, nosaltres ho farem. Que la ciutat de Girona hi perdrà, hi perdrà 
segur, després veurem que també hi guanyarà perquè vindran altres persones, però el 
que aporteu cada u de vosaltres de valor afegit i de valors personals en aquest 
consistori, això ja sí que segur que ho perdrem. I, per tant, jo com que sóc de les que 
pensa que la suma sempre és bona i que tot allò que un fa amb bon propòsit i pensant 
que és el millor per a la seva ciutat s’ha de tenir en compte, estic convençuda que 
aquells que a partir del 25 de maig estiguem asseguts aquí recordarem també tota la 
vostra trajectòria i totes les vostres aportacions. 
I acabo. Senyor alcalde, abans d’agrair-te, a tu, alcalde, com a alcalde i en 
representació de tota la institució, sí que vull fer també un agraïment molt concret a la 
Meli, la Meli també és una de les persones que jo vaig conèixer primer quan vaig 
entrar en aquest ajuntament, que em va ajudar molt al principi de ser regidora, ella 
portava una àrea que per a mi era molt desconeguda. I, per tant, Meli, jo et vull agrair 
sempre tota la disponibilitat que has tingut per ajudar-me, no només a nivell polític, 
sinó també a nivell personal sempre que ho he necessitat. I també volia per tu tenir 
unes paraules molt concretes. 
I a tu, Carles, com a alcalde, jo volia agrair-te també el tracte que has tingut sempre 
cap al meu grup municipal i sobretot volia agrair-te tot el que vas fer quan vam perdre 
la Cuca, quan va haver-hi el traspàs de la Cuca, en què ens vas demostrar que 
efectivament aquest Ajuntament la tenia en compte, la reconeixia i la trobarà a faltar, 
perquè la feina que estava fent era molt bona. Jo crec que mai oblidarem les paraules 
que tu, com a alcalde de la ciutat, vas dir el dia del seu enterrament i que van 
demostrar, doncs això, que ens representaves en aquell moment a tots i jo t’ho volia 
agrair també avui. 
Per tant, moltes gràcies a tots. 
 
(Aplaudiments.) 
 
El senyor alcalde agraeix a la Concepció Veray la seva intervenció i dóna la paraula a 
la senyora Coralí Cunyat.  
 
Fa ús de la paraula la senyora Coralí Cunyat, regidora del grup municipal de CiU, qui 
expressa, quan has de preparar el teu discurs de comiat, et vénen a la memòria molts i 
molts moments d’un període de la teva vida lligada a la política. Òbviament la majoria 
són d’aquests darrers vuit anys aquí, a l’Ajuntament, però en el meu cas, molts 
d’aquests records també es remunten a la meva infantesa. Alguns em coneixeu bé i 
sabeu del que parlo, però altres segurament desconeixeu la meva realitat vital. Una 
realitat vital que m’ha ajudat a ser com sóc, a tenir, crec, la capacitat d’entendre i 
respectar les moltes i diferents opinions polítiques que existeixen entre tots nosaltres i 



 

sobretot a saber conviure amb persones que tenen pensaments molt, molt diferents 
als meus. 
El meu primer titular va ser: «CiU fitxa de número quatre la filla d’un exregidor 
socialista.» Amb vint anys exactes de diferència, jo vaig ser la segona generació dels 
Cunyat a l’Ajuntament de Girona, amb la mateixa il·lusió que el meu pare, però, això 
sí, asseguda a l'altra bancada, a l’oposició. La qüestió era i és treballar per la ciutat i 
pels gironins i això ho pots fer bé i amb compromís des d’una banda o des de l’altra. A 
pesar que el titular era totalment verídic, hi vaig trobar a faltar una referència del que 
vam viure els regidors d’aquell moment i que jo recordo amb moltíssima emoció, 
enyorança i certa enveja. Vam tenir tots una relació extremadament intensa, era igual 
si érem del Govern o de l’oposició, tots junts treballant per Girona, fins al punt que la 
convivència es va convertir en una amistat absolutament profunda. 
La meva mare és padrina de la filla de la Núria Arnay, exregidora socialista, amb qui 
compartíem caps de setmana i estius. Viatjàvem amb en Llove, també socialista, però 
compartíem festes de Sant Joan, cap d’any, esquiades i vacances amb en Jami 
Matamala i la Zoila Riera, de Convergència i Unió, o l’Emili Ayats, d’Esquerra 
Republicana. I ho recordo no només amb total normalitat, sinó amb l’orgull d’haver 
pogut aprendre d’aquell gran exemple de convivència i de respecte. Aquells moments 
–recordo importants debats, debats intensos, però sempre amb esperit constructiu– 
van ser possiblement l’origen del meu interès per la política i de com entendre la vida. 
Ara, després d’aquests vuit anys d’experiència, puc dir que fer política municipal no és 
gens fàcil, però deixo la meva funció de regidora amb la satisfacció d’haver fet tot 
l’esforç possible per aconseguir construir i crear una ciutat millor, sempre col·laborant i 
decidint conjuntament, amb totes les associacions que representen el sector del 
turisme i del comerç de la ciutat, així com les que representen els meus barris, els que 
m’ha tocat treballar aquests darrers quatre anys. Tots junts hem aconseguit que 
Girona estigui molt més ben posicionada, tenim una ciutat més coneguda, més oberta i 
amb més reconeixement nacional i internacional que mai. Desitjo sincerament que el 
nou Govern de la ciutat posi en valor la feina feta i doni continuïtat a la transformació 
que la ciutat ha viscut aquests darrers quatre anys. 
I, per últim, els agraïments. En primer lloc, i a pesar que continuo o continuaré formant 
part del projecte de CiU, vull donar les gràcies, òbviament a en Carles i a 
Convergència per l’oportunitat que em van donar al deixar-me formar part d’aquests 
anys d’història de la ciutat. En segon lloc, òbviament un agraïment per vosaltres, un 
agraïment a la resta de regidors de govern i també als de l’oposició pel tracte que 
m’heu dispensat al llarg d’aquests vuit anys a l’Ajuntament. I, com no, als treballadors, 
treballadors i treballadores amb qui he pogut compartir aquests quatre anys intensos 
de feina, principalment els de la meva àrea, ho entendreu, els dels mercats municipals, 
els de les oficines de turisme, els de la Fira, els de l’Auditori Palau de Congressos i, 
com no, les tècniques de l’àrea. Però una menció molt especial per en Josep Ferrer, 
que ha estat un col·laborador extraordinari i amb un clar compromís per la ciutat. L’èxit 
de l’àrea, sense dubte, és un èxit col·lectiu. Moltíssimes gràcies. 
I bé, i en darrer lloc i en plena celebració de la seixantena edició del Temps de Flors, 
us vull agrair l’oportunitat de deixar-me coordinar aquest màgic festival, el nostre major 
orgull i que és l’expressió del que som i del que volem ser. I gràcies òbviament també 
als centenars i milers de voluntaris que he conegut i que m’han ensenyat especialment 



 

que des de qualsevol lloc es pot treballar de manera intensa i compromesa per la 
ciutat. 
A tots i a totes, moltíssimes gràcies, un profund record per la Cuca, i fins aviat.  
 
(Aplaudiments.) 
 
El senyor alcalde agraeix a la Coralí Cunyat la seva intervenció i dóna la paraula al 
senyor Jordi Fàbrega. 
 
Intervé el senyor Jordi Fàbrega, regidor del grup municipal de CiU, qui manifesta, atès 
que se’m dóna l’oportunitat d’acomiadar-me en aquest Ple, com a últim Ple de la 
legislatura i atès que és la segona vegada que plego, ja que ho vaig fer a la legislatura 
87-91, tot i que no hi va haver discursos d’acomiadament, més que una valoració de la 
feina feta i de les coses que m’han quedat pendents, o de fer una comparativa de les 
dues legislatures, el que vull fer és donar les gràcies a Unió Democràtica per haver 
tingut el privilegi de representar-la en aquest Ple i de servir a la comunitat. I també 
aprofitar l’oportunitat per agrair als tècnics i personal de l’Ajuntament la seva feina i 
recolzament, perquè sense ells per descomptat que no hauria estat possible portar-la 
a terme, ni les accions que hem realitzat, ni les que hi ha iniciades. Aprofitar també per 
demanar disculpes a la persones, tant polítics com empleats de l’Ajuntament, si en 
algun moment sense voler, no intencionadament, els he ofès o perjudicat d’alguna 
manera. 
I per acabar posar-me a la disposició del nou Govern que hi haurà a partir del 13 de 
juny en aquesta ciutat, al qual li desitjo molts d’èxits pel bé de la ciutat i de la 
ciutadania. 
Moltes gràcies. 
 
El senyor alcalde agraeix a en Jordi Fàbregas la seva intervenció i expressa, gràcies a 
tothom. Alguns mots que no podran ser individualitzats, perquè vostès entendran que 
en aquest moment d’agraïment col·lectiu no en destaqui un per damunt dels altres, per 
bé que amb alguns tindria molt d’interès de fer-ho. Un missatge d’agraïment a tots 
vostès, als que deixen les responsabilitats, han ajudat a fer la ciutat millor des del lloc 
més noble des del qual es pot servir la política del bé comú, que és la política de 
proximitat d’un ajuntament, en aquest cas, de la ciutat de Girona, tant li fa si és des de 
l’oposició, com si és des del Govern. i ho han fet amb lleialtat, amb honestedat a la 
gent que els ha fet la confiança per dur-los aquí i això, encara que pugui semblar obvi, 
em sembla que en els moments que corren s’ha de remarcar especialment. Per tant, 
un agraïment, des d’aquest punt de vista, per l’actitud. 
És veritat que en aquest mandat han passat moltes coses. Ens va deixar la Cuca 
Mascort, mai no ho podrem oblidar, em sembla que tots plegats vam tenir un 
comportament del que s’espera en aquesta situació que han de tenir els representants 
màxims de la ciutat. I vull agrair a la Concepció les paraules que ha adreçat, però vull 
que sàpiga, com així vaig dir-ho també a la família, que eren profundament sentides i 
que hi ha un deure de gratitud –i vaig fer servir aquestes paraules també aleshores– 
col·lectiva i personal cap a la Cuca Mascort. 
També hi ha hagut tres naixements en aquest mandat i n’hi ha un quart en curs, també 
ha estat un mandat fecund, des d’aquest punt de vista, i ens n’hem d’alegrar. 



 

Alguns de vostès han expressat el seu compromís, com no podia ser d’una altra 
manera, amb l’activitat que els ha portat fins aquí, amb la política. Hi haurà un retorn a 
la, diguem-ne, vida civil, no l’han abandonada mai, però, diguem-ne, per entendre’ns, 
un retorn a la vida civil que serà diferent del que tenien quan van decidir prendre la 
decisió d’assumir l’acta de regidor, serà diferent perquè la viuran amb un enriquiment 
impagable; vostès ja ho han dit més d’un, és una experiència molt recomanable per a 
molts dels ciutadans. Doncs bé, aquest enriquiment impagable desitjo que tot aquest 
capital, aquest coneixement, aquest compromís continuï al servei de la ciutat, perquè 
no estem en condicions de desaprofitar res ni ningú; el senyor Navarro hi ha fet 
referència explícitament i jo crec que serà exactament com ha dit ell. 
Els desitjo en nom de la ciutat una llarga i saludable vida. Els demano perdó a tots 
vostès, a cadascú de vostès de manera individualitzada, per aquelles coses que no els 
hagin complagut o plagut o els hagin agradat de la meva actitud, de les meves 
paraules, de les meves decisions, dels meus gestos, també per mi ha estat una 
experiència nova, fer d’alcalde, no sé si tindré l’oportunitat de repetir-la, voldria repetir-
la. Però, en qualsevol cas, m’avanço a demanar perdó per aquelles coses que es 
deien, algunes, la inexperiència, i d’altres, potser la discrepància o a algun error que 
hàgim comès en aquest sentit que no voldria que se n’anessin sense tenir present que 
no ho he fet amb cap tipus de mala intenció, sinó el contrari. A molts de vostès els dec 
molta gratitud, a molts de vostès els dec lliçons i aprenentatges que m’enduré sempre. 
I encara que en aquí ha recorregut d’alguna manera a la literatura en algunes de les 
referències explícitament, sentint poemes, o implícitament, jo crec que la senyora 
Veray ha fet un Monterroso quan ha dit «quan jo vaig arribar a l’Ajuntament l’Olòriz ja 
era aquí», voldria citar un petit poema que sempre m’ha acompanyat en els moments 
com els actuals, que són moments de mudança per a alguns de vostès, però també 
per al país i per a la ciutat, que és de Clementina Arderiu, una cançó a més a més 
bellíssimament musicada pel seu nét, i un fragment que diu: «Si presento la mudança 
entremig del meu costum, és que alguna cosa hi dansa, serà boira o serà llum.» Això 
ja ho veurem què passarà, però en tot cas aquesta idea del pressentiment de la 
mudança no m’ha abandonat mai i desitjo que no els abandoni. Però si en el cas 
arribés el «mono», no oblidin que amb el ROM els podríem tenir presents aquí 
defensant una moció (rialles), si els han quedat ganes de defensar mocions o 
intervenint en algun dels punts de l’ordre del dia que com a ciutadans creguin que 
tenen dret a intervenir. Estic convençut que en faran ús, d’això, i que els diguem 
«adéu», però potser millor que els diguem «a reveure i moltes gràcies». 
 
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són dos quarts 
de deu del vespre.  
 
 
  L’alcalde     La secretària 
 
 
 
 
 
 



 

La present acta transcrita en paper segellat per l’Ajuntament, números 015631 a 
015658, ha estat aprovada en sessió plenària celebrada el dia deu de juny de dos mil 
quinze.  
 
 
       Certifico  
       La secretària 
 
 
 


